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ĮVADAS 

Magistrantūros studijų modulis „Kriptografinės sistemos― skirtas suteikti teorinių ir praktinių ţinių, 

kaip kriptografinės informacijos saugos sistemas integruoti į informacines sistemas. Bendrąja prasme 

informacines sistemas galima suprasti kaip duomenų ar dokumentų bazes, arba ţinių bankus.  

Šiuo metu beveik visose informacinėse sistemose reikia spręsti informacijos konfidencialumo, 

vientisumo, autentiškumo ir daug kitų problemų, kurios gali būti įveikiamos pasitelkus tik kriptografinius 

metodus. Visa tai sudaro kriptografijos,  kaip mokslo,  objektą,  taikomą kuriant naujas informacijos saugos 

technologijas. Kaip ţinoma, naujos kriptografinės technologijos yra informacinės visuomenės egzistavimo 

pagrindas. Ne veltui šios technologijos  įvertintos aukščiausiu politiniu lygmeniu ir yra dalis globalios su 

informacinės visuomenės kūrimu susijusios politikos. 

2005 m. Europos Komisija (EK; European Commission) paskelbė komunikatą Tarybai, Europos 

Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui KOM (2005) 229 

„i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir uţimtumui skatinti―.  Šiuo komunikatu EK pateikė 

rekomendacijas iki 2010 metų visoms Europos Sąjungos narėms perkelti didţiąją dalį valdţios paslaugų į 

internetinę terpę. Tokiu būdu Europa įsitraukė į globalinį mums įprastos valdţios transformacijos procesą – 

elektroninės valdţios, arba e. valdţios. Jeigu iki 2010 metų bus įgyvendintos komunikate numatytos 

rekomendacijos, naujausios informacinės ir drauge kriptografinės technologijos bus įgyvendintos daugumoje 

e. valdţios struktūrų.  

Paradoksalu, tačiau panašių veiksmų Lietuvos Vyriausybė ėmėsi net kiek anksčiau. 2002 m. gruodţio 

31 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 2115 „Elektroninės valdţios 

koncepcija― (Ţin., 2003, Nr. 2 – 54). Paţymėtina, kad e. valdţia nuo to laiko tapo prioritetine Lietuvos 

valstybės politikos kryptimi.  

Lietuva šiuo klausimu nelabai kuo skiriasi nuo kitų valstybių – greičiau ji stengiasi neatsilikti nuo 

besivystančio pasaulio. 

Informacinėje visuomenėje labai svarbų vaidmenį vaidins e. verslas. Tradicinis dabar egzistuojantis 

verslas daugumoje sričių taps nekonkurentabilus, jei neišsivystys į e. verslą. Akivaizdu, jog ir e. verslo 

sistemose labai didelės svarbos turės informacijos sauga ir drauge  kriptografinė informacijos sauga.  

Taigi suformulavome pagrindinį informacinei visuomenei kylantį uţdavinį – informacijos saugos. 

Struktūriškai jį galima suskaidyti į tris smulkesnius uţdavinius: kompiuterių saugos, kompiuterių tinklų 

saugos ir kriptografinės saugos. Trys KTU fakultetai – Informatikos, Telekomunikacijų ir Fundamentaliųjų 

mokslų – 2007 m. baigia vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Informacijos 

sauga―, kurio tikslas – parengti  magistrantūros studijų modulius šia labai aktualia tematika. Iš viso siūlomi 

aštuoni moduliai, papildantys vienas kitą ir suteikiantys teorinių bei praktinių ţinių kompetentingai dirbti 

informacijos saugos srityje. Studentai, išklausę šiuos modulius, galės įgyti šiuo metu rinkoje labai paklausią 

sistemų integruotojo (angl. system integrator) specialybę. Atsiţvelgiant į informacinės visuomenės plėtros 

tendencijas, šios srities specialistų paklausa ateityje gali tik didėti. 

Įgytas ţinias potencialiai bus galima pritaikyti dirbant e. valdţios struktūrose, kuriose vadinamąją 

„senojo kirpimo― valdininkiją turės pakeisti nauji specialistai, galintys  kompetentingai taikyti naujas 

informacines technologijas. E. verslo struktūrose šie specialistai taip pat bus ne maţiau reikalingi. 

Šiuolaikinė verslo vadyba turi pasitelkti naujausius informacinių technologijų laimėjimus ir verslo 

administravimo sistemas. Galiausiai ir e. valdţios, ir e. verslo sistemose reikės ţmonių, galinčių kurti, diegti 

ir administruoti naujas informacines technologijas. 

Kriptografinių sistemų magistrantūros studijų modulį rengė KTU Taikomosios matematikos katedros 

docentų, doktorantų ir kitų specialistų grupė, kuriai vadovavo doc. Eligijus Sakalauskas. 

Grupės vadovo ir jos narių indėlis į parengtą kriptografinių sistemų magistrantūros studijų modulį – 

išties nemaţas. 

Doc. Eligijus Sakalauskas sudarė studijų modulio planą, koordinavo darbus ir redagavo visą parengtą 

medţiagą. Jis taip pat paruošė 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 paskaitų medţiagą, jai skirtus savikontrolės ir testų 

klausimus, individualių namų darbų ir laboratorinių darbų uţduotis. 
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Doc. Narimantas Listopadskis parengė 3, 4, 6, 12 paskaitas, joms skirtus savikontrolės ir testų 

klausimus, individualių namų darbų ir laboratorinių darbų uţduotis. 

Doc. Gediminas Dosinas parengė 2 paskaitą, jai skirtus savikontrolės ir testų klausimus, individualių 

namų darbų ir laboratorinių darbų uţduotis. 

Doc. Kastytis Ratkevičius parengė 13, 14 paskaitas, joms skirtus savikontrolės ir testų klausimus, 

individualių namų darbų, laboratorinių darbų uţduotis, taip pat laboratorinių darbų programinę įrangą. 

Dokt. Kęstutis Lukšys rengė 5, 14, 16 paskaitas, joms skirtus savikontrolės ir testų klausimus, 

individualių namų darbų ir laboratorinių darbų uţduotis, taip pat laboratorinių darbų programinę įrangą. 

Dokt. Artūras Katvickis ruošė 6, 7, 8, 9, 14 paskaitas, joms skirtus savikontrolės ir testų klausimus, 

individualių namų darbų ir laboratorinių darbų uţduotis. 

Inţ. Tomas Burba, metodininkė Birutė Narijauskaitė, lab. Paulius Vitkus ir bak. Aistė Sakalauskaitė 

atliko pateiktos medţiagos dizaino, laboratorinių darbų programinės įrangos kūrimo bei kitus techninius 

darbus. 
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1. KRIPTOGRAFINIŲ SISTEMŲ APŢVALGA 

Šioje įvadinėje dalyje suformuluosime pagrindinius kriptografijos uţdavinius. Pateiksime šifravimo ir 

e. parašo sistemų sudarymo principus ir susiesime juos su pagrindiniais matematikos metodais, taikomais 

kuriant kriptografines sistemas. 

Prieš pradėdami nagrinėti kriptografines sistemas, pamėginsime bent trumpai apţvelgti šiuolaikinės 

visuomenės vystymosi tendencijas, kad galėtume įvertinti kriptografijos mokslo ir technologijų svarbą. 

Pastaruoju metu vis daţniau kalbama apie informacinę visuomenę, ţinių ekonomiką ir t. t. Tiesą 

sakant, kai kas šioje srityje jau nuveikta. Turbūt tik nedaugelis iš mūsų eina į banką apsikrovęs pluoštu 

popierinių sąskaitų, stoja į eilę prie langelio ir apmoka jas šūsnimi popierinių banknotų. Vietoj to jau kurį 

laiką galima naudotis internetinės bankininkystės paslaugomis ir didesnę dalį banko operacijų atlikti 

neišeinant iš namų. Nors taikomi metodai yra gana archajiški ir pagrįsti slaptaţodţiais, tačiau jie labai 

patogūs banko klientams, nepaisant to, kad yra laikini. 

Ţinoma, slaptaţodţiais grįstų sistemų saugumas yra gana trapus. Mus visur lydi grėsmingi perspėjimai 

bankomatuose ir internetiniuose bankuose, kad slaptaţodţiai ir PIN kodai turi būti laikomi paslaptyje ir 

neprieinami pašaliniams asmenims. Tačiau nereikėtų gyventi vien šia diena. Trumpai apţvelgsime naujas 

informacines technologijas, turėsiančias įtakos informacinės visuomenės plėtrai.  

Informacinėje visuomenėje galima išskirti dvi pagrindines struktūras, teikiančias savo paslaugas 

piliečiams: e. valdţią ir e. verslą  (pavaizduota 1.1 paveiksle). 

Tam, kad būtų sukurtos e. valdţios ir e. verslo struktūros, reikia įdiegti esamas bei sukurti naujas 

informacijos saugos technologijas. Svarbią vietą čia uţima kriptografinės informacijos saugos technologijos, 

kurias toliau vadinsime kriptografinėmis technologijomis, arba tiesiog    kriptografija. Šios technologijos 

turės būti ir bus įgyvendintos visose e. verslo bei e. valdţios sistemose kaip sudedamosios dalys, todėl jas 

vadinsime kriptosistemomis. 

Paminėsime keletą e. valdţios paslaugų, kurios artimiausiu metu turėtų būti prieinamos kiekvienam 

informacinės visuomenės nariui: 

1. Elektroninė sveikatos apsaugos sistema. 

Sveikatos apsaugos sistemos efektyvumo didinimas, siekiant pagerinti sveikatos apsaugos įstaigų 

paslaugų prieinamumą, klinikinių duomenų elektroninį kaupimą, efektyvesnę jų analizę bei pasiekiamumą, 

veiksmingesnį medikamentų skirstymą, prieinamumą ir apskaitą. Visa tai turi realizuoti būsimos e. sveikatos 

ir e. receptų sistemos. 

2. Elektroninė mokesčių sistema. 

3. Elektroninė viešųjų pirkimų sistema. 

4. Verslo leidimų, licencijų ir įmonių registracija internetu. 

Ţinoma, šis sąrašas toli graţu ne visas. Pavyzdţiui, vien Kauno savivaldybės sudarytame elektroninių 

paslaugų sąraše galima išvysti apie 200 įvairių planuojamų teikti elektroninių paslaugų. 

Ne maţesnė ir e. verslo sistemų pritaikymo sritis. Jau dabar internete galima rasti e. parduotuvių, jose 

uţsisakyti prekių ir uţ pirkinius sumokėti neišeinant iš namų, naudojantis tik interneto ryšiu. Kitur kol kas tik 

pateikiama informacija apie tokiose parduotuvėse esančias prekes. 

Kalbant abstrakčiai, e. verslo sistemą sudaro trys subjektai: pirkėjas, pardavėjas ir bankas. Pardavėjas 

yra tiesiogiai susijęs su prekių gamintoju. Kiekvienas šios triados narys sąveikauja su kitais, rinkoje vyksta 

pinigų cirkuliacija, prekių mainai ir, savaime suprantama, gaminamos prekės bei teikiamos paslaugos. 

Simboliškai tai pavaizduota 1.2 paveiksle. 

Jungiamoji e. valdţios ir e. verslo grandis – internetas bei jo prieigos taškas, kuriame visuomenės 

narys gali pats atlikti visas jam reikalingas operacijas, t. y. nereikia vadinamųjų langelių, į kurį pabeldus 

koks nors administratorius paklaus, ko norite. Suprantama, visos paslaugos turi būti pagrįstos e. 

dokumentais, turinčiais tokią pat juridinę galią kaip ir mums jau įprasti popieriniai dokumentai (paţymos, 

prašymai, liudijimai ir kt.). 
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1.1 pav. Informacinės visuomenės sistemos struktūra 

Tarkime, kad mūsų šalyje jau sukurta reikalinga interneto infrastruktūra, t. y. elektroninių  paslaugų ir 

jas  atitinkančių e. dokumentų sistema. 

1.1. Klausimas. Ar to pakanka, kad informacinė visuomenė galėtų naudotis visomis jai suteiktomis 

galimybėmis? 

 

1.2 pav. Apibendrinta elektroninio verslo schema 

Ţinoma, ne. Kad ir kaip būtų liūdna, tačiau šiais laikais vyksta ir informacijos klastojimas,  arba 

tiesiog dezinformacija, kuri piktavalių ar kenkėjų gali būti panaudota savanaudiškais tikslais ir kenkti 

informacinės visuomenės piliečiams. Vadinasi, reikia uţtikrinti, kad būtų įmanoma atskirti teisingą 

informaciją nuo kenkėjų pateiktos suklastotos – dezinformacijos. 

1.2. Išvada. Informacinėje visuomenėje informacija privalo būti apsaugota nuo suklastojimo,  t. y. 

turi būti saugi. 

Tokiu būdu suformulavome pagrindinį informacinei visuomenei kylantį uţdavinį – informacijos 

saugos. Struktūriškai jį galime išskaidyti į tris smulkesnius uţdavinius: kompiuterių saugos, kompiuterių 

 

 

Informacinės visuomenės vartotojai 

E. valdžia E. verslas 

E.valdžios paslaugos E. verslo paslaugos 

 

 

Pirkėjas 

Pardavėjas 
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Pinigai 

Prekės 
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Internetinės 
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tinklų saugos ir kriptografinės saugos. Šiame kurse nagrinėsime kriptografinės informacijos saugos 

uţdavinius. 

Šiuolaikinė kriptografija – tai mokslo šaka, sprendţianti elektroninės informacijos kriptografinės 

saugos problemas. Kadangi kasmet vis daugiau informacijos siunčiama elektroninėmis ryšio priemonėmis, 

labai svarbu uţtikrinti jos saugumą, nes elektroninė informacija (toliau – tiesiog informacija) daţniausiai 

perduodama nesaugiais kanalais, pavyzdţiui, interneto ryšiu, ir gali būti pasiekiama beveik visiems. 

Plačiąja prasme kriptografija yra informacinių protokolų rinkinys, uţtikrinantis duomenų 

konfidencialumą (confidentiality), vientisumą (integrity) ir autentiškumą (authenticity). Čia išvardyti tik 

pagrindiniai kriptografijos uţdaviniai. Integruojant kriptografinės saugos sistemą į internetines duomenų 

bazes ar ţinių bankus, reikia ţinoti, kas yra duomenų šifravimas, elektroninis parašas ir daugybė kitų 

kriptografinių protokolų, kuriuos pasitelkus realizuojami tokie kol kas egzotiški projektai kaip e. pinigai ar e. 

balsavimo sistemos. 

Nuo šiol darysime prielaidą, kad informaciją subjektas A perduoda subjektui B, kuriuos vaizdumo 

dėlei pavadinsime Aldona ir Broniumi. Tarkime, Aldona nori perduoti Broniui informaciją elektroninėmis 

priemonėmis. Čia kyla keli svarbūs uţdaviniai: 

 Informacijos konfidencialumas (data confidentiality). Reikia uţtikrinti, kad Aldonai 

perduodant slaptą informaciją Broniui, jos negalėtų perskaityti  kitas subjektas, kuriam 

prieinamas jų naudojamas ryšio kanalas. Tai pasiekiama informaciją šifruojant. Aldona, 

naudodamasi kokiu nors šifravimo algoritmu, uţkoduoja informaciją taip, kad tik Bronius 

galėtų ją perskaityti, o kitiems subjektams ji būtų tik beprasmis simbolių rinkinys. 

 Informacijos vientisumas (data integrity). Reikia uţtikrinti, kad duomenų, kuriuos Aldona 

siunčia Broniui, būtų neįmanoma suklastoti ar pakeisti. Daţniausiai tam pasitelkiamos 

specialios santraukos funkcijos (hash function), kurios iš turimų duomenų sugeneruoja 

duomenis atitinkančią santraukos reikšmę (hash code). Aldona, siųsdama pranešimą Broniui, 

gali prie jo prisegti santraukos reikšmę. Jei Bronius, gavęs pranešimą ir jam pritaikęs tą pačią 

santraukos funkciją, gauna skirtingą reikšmę, galima uţtikrintai tvirtinti, kad duomenys 

pakeliui buvo pakeisti. 

 Subjekto autentifikavimas (subject authentification). Broniui, gavusiam informaciją, turi 

būti sudaryta  galimybė įsitikinti, kad duomenų siuntėjas tikrai yra Aldona, o ne koks nors 

apsimetėlis. Vienas autentifikavimo metodų – elektroninis parašas. 

Galima pastebėti, kad šiuolaikinės kriptografijos uţdaviniai iš esmės nelabai skiriasi nuo analogiškų, 

sprendţiamų taikant rašytinius ar spausdintinius informacijos perdavimo būdus.  

Reikia pabrėţti, kad kriptografija nesprendţia problemų, susijusių su informacijos perdavimo 

patikimumu. Siunčiamos informacijos apsaugojimo nuo iškraipymų, perduodant ją triukšmo veikiamomis 

ryšio linijomis, uţdavinius nagrinėja kodavimo teorija. Kriptografijoje veikiančios jėgos kur kas subtilesnės, 

ţmogiškosios prigimties. Tai – įvairūs įsibrovėliai kenkėjai, dėl tam tikrų prieţasčių siekiantys sutrukdyti 

įgyvendinti tris mūsų uţsibrėţtus tikslus. Sutarkime, kad kenkėjams toliau atstovaus subjektas Z, kurį 

vadinsime Zose. 

Įsibrovėliai gali būti dviejų tipų: 

 Pasyvieji. Tinkle tokie įsibrovėliai nėra aktyvūs – jie tik stebi informacijos mainus tarp 

Aldonos ir Broniaus. Svarbiausias jų tikslas – paţeisti informacijos konfidencialumą. 

 Aktyvieji. Tokie įsibrovėliai ne tik stebi informacijos srautą, bet ir patys gali įsiterpti į jį, 

suklastoti, sugadinti ar perimti duomenų paketus, apsimesti legaliais kriptosistemos 

vartotojais. Bendrąja prasme tokie įsibrovėlių veiksmai vadinami apsimetimo ataka 

(impersonation attack), kuri gali būti labai pavojinga kai kurioms kriptosistemoms. 

Grįţkime prie mūsų aptartų trijų pagrindinių kriptografijos uţdavinių. Sujungę kelis jų į vieną, 

gauname dar keletą ne maţiau svarbių: 

 Subjekto anonimiškumas (subject anonymity). Sujungus informacijos konfidencialumo ir 

subjekto autentifikavimo uţdavinius, kyla subjekto anonimiškumo problema, kuri yra itin 

svarbi kalbant apie elektroninių pinigų ir elektroninio balsavimo sistemas. 



KRIPTOGRAFINĖS SISTEMOS 

12 

 

 Informacijos autentiškumas (data authenticity). Sujungę informacijos vientisumo ir 

subjekto autentifikavimo uţdavinius, galime ne tik uţtikrintai pasakyti, kad duomenys yra 

teisingi, bet ir tai, kad jų siuntėjas yra būtent tas, o ne kitas asmuo. Taigi Aldona, nusiuntusi 

duomenis Broniui, vėliau negalės paneigti tai dariusi. Ši savybė kitaip dar vadinama 

neišsiginamumu (non-repudiation). 

Visi iki šiol minėti kriptografijos uţdaviniai kompiuterių tinkluose (vidiniuose (intranet) ir  išoriniuose 

(internet)) sprendţiami pasitelkus tam tikrus protokolus. Pavyzdţiui, atliekant banko operacijas internetu, 

naudojamas HTTPS protokolas, uţtikrinantis duomenų konfidencialumą, vientisumą ir autentiškumą. Tiesa, 

kol kas (2007 metų duomenimis) informacijos ir vartotojo autentifikavimas vyksta gana archajišku būdu – 

naudojantis bendru bankui ir vartotojui ţinomu slaptaţodţiu. Tikimasi, kad ilgainiui šį metodą pakeis kur kas 

pranašesnis elektroninis parašas. 

Trumpai apţvelgsime svarbiausius principus ir metodus, kuriais remiantis sprendţiami aukščiau 

suformuluoti kriptografijos uţdaviniai. Pradėsime nuo informacijos konfidencialumo,  pasiekiamo šifruojant 

duomenis. 

Sakykime, kad Aldona nori perduoti tam tikrą informaciją Broniui. Šią informaciją nuo šiol vadinsime 

tekstograma (plaintext) ir ţymėsime raide t. Naudodamasi tam tikru uţšifravimo (encryption) algoritmu, 

Aldona iš tekstogramos gaus šifrogramą (ciphertext), kurią paţymėsime raide c. Ši yra siunčiama Broniui, 

kuris, naudodamas atitinkamą iššifravimo (decryption) algoritmą, vėl gaus pradinę tekstogramą t. 

Paprastumo dėlei tarkime, kad Aldona ir Bronius taiko simetrinį šifravimo būdą: vienas bendras 

slaptasis raktas (secret key) k yra ţinomas jiems abiem. Uţšifravimo funkciją apibrėšime taip: 

 Ek(t) = c. (1.1) 

Analogiškai iššifravimo funkcija bus tokia: 

 Dk(c) = t. (1.2) 

Čia abi funkcijos yra priklausomos nuo to paties parametro k. 

Nesunku pastebėti, kad 

 Dk(c) = t  Dk(Ek(t)) = t  Dk  Ek
-1

. (1.3) 

Atsiranda labai svarbus ryšys tarp uţšifravimo ir iššifravimo funkcijų.  

1.3. Savybė. Iššifravimo funkcija privalo būti atvirkštinė uţšifravimo funkcijai. 

Deja, ši savybė nėra pakankama, kad minėtos funkcijos tiktų šifravimui. Jeigu funkcija Dk yra 

nevienareikšmė, t. y. tą pačią reikšmę c atitinka didelė aibė reikšmių {t1, t2, t3, ..., tn}, kyla klausimas: kuri jų 

yra tikroji t reikšmė? Analogiški samprotavimai tinka ir uţšifravimo funkcijai. Vadinasi, reikia suformuluoti 

dar vieną savybę: 

1.4. Savybė. Funkcija Ek (tuo pačiu ir Dk) turi būti abipusiškai vienareikšmė (bijekcinė).  

Jei abi šios sąlygos tenkinamos, vieną t visada atitinka viena c, ir atvirkščiai, o tai leidţia sėkmingai 

šifruoti. Tačiau realaus pasaulio sąlygomis ir šių dviejų savybių nepakanka duomenų konfidencialumui 

uţtikrinti. 

Dar 1883 metais Auguste'as Kerckhoffsas suformulavo šiais laikais visuotinai kriptografijoje priimtą 

principą: kriptosistemos saugumas privalo būti pagrįstas jos parametrų (šifravimo raktų) slaptumu, tačiau turi 

būti nepriklausomas nuo jos algoritmų slaptumo. T. y. kriptosistema privalo uţtikrinti duomenų 

konfidencialumą net ir tada, kai jos algoritmas viešai ţinomas. Taigi mūsų atveju tai reiškia, kad funkcijų E 

ir D išraiškos turi būti viešai ţinomos. 

Matome, kad bet kuriam kenkėjui prieinami šie duomenys: šifrograma c, uţšifravimo funkcija E ir 

iššifravimo funkcija D. Akivaizdu, jog kriptosistemą turėtume laikyti nesaugia, jei šių duomenų visiškai 

pakaktų iššifruoti c arba – dar blogiau – apskaičiuoti slaptąjį raktą k. Pastaroji situacija kitaip dar vadinama 

kriptosistemos kompromitacija. 

Šifrograma ir šifravimo funkcijos nėra vieninteliai duomenys, kuriuos gali turėti kenkėjas, todėl 

kriptosistemos turi būti kuriamos taip, kad būtų saugios net į piktavalių rankas nutekėjus daugiau 
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informacijos. Pagal tai, kokią informaciją turi kenkėjas, kriptosistemų atakos (kriptoatakos) skirstomos į 

kelias grupes: 

1. Šifrogramos ataka. Tai tokia ataka, kurios metu kenkėjas mėgina įsibrauti į kriptosistemą 

turėdamas tik mūsų aptartus duomenis. Jei kriptosistema paţeidţiama, ji vadinama absoliučiai 

nesaugia. Remiantis 1.1 formule galima teigti, kad c vienareikšmiškai atitinka tam tikrą t ir 

(arba) k, kuriuos kenkėjas gali rasti. 

2. Ţinomos tekstogramos ataka. Tai tokia ataka, kai uţpuolikas ţino vieną ar daugiau 

tekstogramos-šifrogramos porų. 

3. Parenkamos tekstogramos ataka. Tai ţinomos tekstogramos atakos porūšis, kai uţpuolikas 

geba parinkti tam tikrą tekstogramą ir gauti jos šifrogramą. 

4. Adaptyviai parenkamos tekstogramos ataka. Tai pati sudėtingiausia ataka, mat   kenkėjui 

reikia ne vieno, o keleto mėginimų uţšifruoti ţinomas tekstogramas ir gauti jų šifrogramas, 

keičiant tekstogramų turinį pagal gautus rezultatus. 

Bendruoju atveju paskutines tris atakas galima apibendrinti tokiu uţdaviniu: duota E, D, t1, c1, t2, c2, 

..., tn, cn, reikia rasti k. Mūsų, kaip kriptosistemų kūrėjų, tikslas – pasiekti, kad šis uţdavinys būtų kuo 

sunkiau išsprendţiamas. Patogumo dėlei perrašykime E funkciją kaip dviejų argumentų  funkciją: 

 E(k, t) = c. (1.4) 

1.5. Apibrėžimas. Funkcija E(k, t) = c yra vadinama vienkrypte VKF (one-way function) tada, kai 

turint k ir t lengva apskaičiuoti c, tačiau turint c labai sunku apskaičiuoti k ir t. 

1.6. Apibrėžimas. Funkcija E(k, t) = c yra vadinama stipria vienkrypte (strong one-way function) 

tada, kai turint k ir t lengva apskaičiuoti c, tačiau turint t ir c labai sunku apskaičiuoti k, o turint c ir 

k labai sunku apskaičiuoti t. 

1.7. Pastaba. Pateikti apibrėţimai nėra formalūs. Grieţtas VKF apibrėţimo formalizavimas yra 

susijęs su fundamentaliomis matematikos pagrindų problemomis. Apie tai bus kalbama trečiame 

skyriuje. 

1.8. Pastaba. Daugelyje literatūros šaltinių stipri VKF apibrėţiama kitaip, bet mūsų  pateiktas 

apibrėţimas, kuris taip pat sutinkamas literatūros šaltiniuose, leis lengviau suvokti dėstomą 

medţiagą. 

Dabar jau galime suformuluoti trečiąją savybę, kurią turi tenkinti šifravimo funkcijos, siekiant 

uţtikrinti kriptosistemos saugumą: 

1.9. Savybė. Tam, kad šifrosistemos būtų atsparios 2 – 4 atakoms, uţšifravimo funkcija E privalo 

būti stipri VKF, t. y. turėdamas t ir c, uţpuolikas negali lengvai rasti k. 

Ši savybė uţtikrina kriptografiškai saugų duomenų uţšifravimą. Tačiau jei Ek(t) yra stipri VKF, ką 

daryti, kad duomenis būtų įmanoma iššifruoti? Juk iššifravimui apskaičiuoti reikia Dk(t), kuri yra atvirkštinė 

Ek(t). Kadangi pastaroji funkcija – stipri VKF, tai yra labai sudėtingas uţdavinys, tad įvedama landinės VKF 

sąvoka. 

1.10. Apibrėžimas. Landine vienkrypte funkcija (trap-door one-way function)  vadinama tokia 

VKF, kuriai duotas tam tikras landinis parametras k, leidţiantis nesunkiai apskaičiuoti atvirkštinę 

funkciją. 

Turėdami šį apibrėţimą galvoje, galime performuluoti  svarbiausią uţšifravimo funkcijos savybę: 

1.11. Savybė. Šifravimo funkcija Ek privalo būti stipri landinė VKF, kurios landinis parametras k  

leidţia lengvai apskaičiuoti t, kai duota c ir k. 

Iki šiol daug kartų vartojome sąvokas „sunku apskaičiuoti― ir „lengva apskaičiuoti―, tačiau jų 

neapibrėţėme. Į klausimą, kokios problemos lengvai ar sunkiai sprendţiamos pasitelkus algoritmus, atsako 

matematikos šaka, vadinama sudėtingumo teorija (complexity theory). 

 Kaip ţinome, matematiniai skaičiavimai atliekami naudojant kokį nors algoritmą. Kiekvienas 

algoritmas turi išeities duomenis, iš kurių po tam tikrų veiksmų apskaičiuojamas rezultatas. Šifravimo 

funkcija E taip pat realizuojama tam tikru algoritmu, kuris, remdamasis  formulių ir veiksmų rinkiniu, iš 

tekstogramos t gauna šifrogramą c. Simboliškai tai galima pavaizduoti 1.3 pav. 
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1.4 pav. Šifravimo algoritmo struktūrinė schema 

Natūralu tikėtis, kad kuo didesnė tekstograma t, tuo daugiau skaičiavimo veiksmų atliks  algoritmas, 

skaičiuodamas šifrogramą c. Kuo daugiau skaičiavimų bus atliekama, tuo daugiau laiko bus vykdomas 

algoritmas. Vadinasi, galime įvertinti algoritmo skaičiavimo laiką kokia  nors funkcija, priklausančia nuo 

tekstogramos ilgio |t|. Kadangi kompiuteriuose informacija  koduojama bitais, sutarsime tekstogramos ilgį |t| 

taip pat matuoti bitais. 

Mums rūpi klausimas: kokia sparta didėja skaičiavimo laikas ilgėjant tekstogramai? Kokia funkcija 

sieja tekstogramos ilgį su skaičiavimo laiku? 

1.12. Apibrėžimas. Uţdavinys vadinamas lengvai išsprendţiamu, jei galima rasti tokį daugianarį 

p(|t|), kurio įėjimo  reikšmių |t| skaičiavimo laikas τ ≤ p(|t|). Jei tokio daugianario rasti neįmanoma, 

uţdavinys vadinamas sunkiai išsprendţiamu. 

Uţdavinių sudėtingumą išsamiau aptarsime trečiajame skyriuje. 

Iki šiol nagrinėjome pavienius duomenų šifravimo algoritmus, tačiau nereikėtų pamiršti, jog viskas 

vyksta kompiuterių tinkluose, todėl reikia nagrinėti ne atskirus algoritmus, o protokolus. Paprasčiausią 

kriptografinį protokolą informacijai uţšifruoti ir iššifruoti matome 1.5 paveiksle. 

 

1.5 pav. Paprasčiausio kriptografinio protokolo pavyzdys 

Atsiţvelgus į kriptoprotokolų darbo atvirame tinkle (internete) specifiką, atsiranda galimybė surengti 

prieš juos kriptografines atakas. Paminėsime dvi svarbiausias: 

1. Apsimetimo ataka (impersonation attack). Šios atakos metu kenkėja Zosė apsimeta teisėta 

protokolo vartotoja Aldona ir atlieka veiksmus jos vardu. Kriptoprotokolas privalo uţtikrinti 

galimybę Broniui įsitikinti, kad jis tikrai bendrauja su tikrąja Aldona, o ne su apsimetėle. 

2. Ţodyno ataka (dictionary attack). Ši ataka nukreipta prieš kriptoprotokolus,  pagrįstus 

slaptaţodţiais. Jeigu slaptaţodis gana paprastas, perrinkus tam tikrus derinius jį galima atspėti 

ir įsilauţti į kriptosistemą. 

Naudojantis bendruoju slaptuoju raktu k ir jį atitinkančiu šifravimo algoritmu, galima ne tik šifruoti 

duomenis, bet ir atlikti kitas kriptografines funkcijas, pvz., kurti elektroninio parašo schemas, generuoti 

pseudoatsitiktinius skaičius ir t. t. Tuo remdamiesi galime apibrėţti simetrinę kriptosistemą. 

1.13. Apibrėžimas. Simetrine kriptosistema vadinama tokia sistema, kuri visoms kriptografinėms 

funkcijoms atlikti naudoja vieną slaptąjį raktą k, ţinomą abiem protokolo dalyviams. 

Nors simetrinės kriptosistemos turi nemaţai privalumų, tačiau turi ir vieną esminį trūkumą. Tarkime, 

kad kriptosistemoje yra N kriptosubjektų. Norint išsaugoti kriptosubjektų tarpusavio konfidencialumą, jiems 

  

k 

BRONIAU, 
 MUMS 
 REIKIA 

 PASIKALBĖTI 

t 

Ek 

d 

A 

d 

Ek 

t 

BRONIAU, 
 MUMS 
 REIKIA 

 PASIKALBĖTI 

B 
k 

Internetas 

t 
 

Ek c 

Dk 



KRIPTOGRAFINIŲ SISTEMŲ APŢVALGA 

15 

 

reikia paskirstyti C
2
N  n(n – 1)/2 raktų porų. Kiekvienas jų turi akylai saugoti N-1 raktą ryšiams su kitais 

kriptosubjektais. Nesunku įsitikinti, kad, didėjant kriptosubjektų skaičiui, reikalingų raktų porų skaičius 

didėja kvadratine priklausomybe (pavaizduota 1.1 lentelėje). 

1.1 lentelė    

Raktų porų skaičiaus augimas didėjant kriptosubjektų skaičiui simetrinėje kriptosistemoje 

 

N Raktų skaičius 

10 45 

100 4 950 

1 000 499 500 

10 000 49 995 000 

100 000 4 999 950 000 

 

Matome, kad net ir esant nedidelėms N reikšmėms, generuoti, paskirstyti ir administruoti raktus yra 

labai sudėtinga organizaciniu atţvilgiu. 

1976 metais Whitfieldas Diffie'is ir Martinas Hellmanas išspausdino straipsnį „Naujos  kriptografijos 

kryptys― (New directions in cryptography), sukėlusį lūţį kriptografijos teorijos ir jos taikymo srityje. Šiame 

straipsnyje pateiktos naujos idėjos leidţia mums pradėti realizuoti elektroninio verslo ir elektroninės valdţios 

sistemas, nes iš jų išsirutuliojo nauja kriptografijos atmaina – asimetrinė kriptografija. 

1.14. Apibrėžimas. Asimetrine kriptosistema vadinama tokia sistema, kurioje kriptografinės 

funkcijos realizuojamos naudojant matematiškai susijusių raktų porą: privatųjį raktą – PR (private 

key), ţinomą tik jo savininkui, ir su juo matematiškai susijusį viešąjį raktą – VR (public key), 

ţinomą visiems vartotojams tinkle. Ši raktų pora vadinama asimetriniais raktais. 

Asimetrinės kriptosistemos neretai dar vadinamos viešojo rakto kriptosistemomis – VRK (public key 

cryptosystem), o sujungtos su visomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis joms įgyvendinti – 

viešojo rakto infrastruktūromis – VRI (public key infrastructure). 

VRK leidţia spręsti asimetrinio šifravimo, elektroninio parašo, keitimosi raktais ir kitus labai svarbius 

šiuolaikinei informacinei visuomenei uţdavinius. Jau šiuo metu VRI pagrindu kai kuriose valstybėse (tarp jų 

ir Estijoje) naudojamos  elektroninio balsavimo sistemos. 2007 metais EuroCrypt konferencijoje buvo 

paskelbtas mokslinis straipsnis, kuriame siūloma praktiškai įgyvendinama ir pakankamai patogi naudoti 

elektroninių pinigų (e. pinigų) sistema. Tikėtina, kad  netrukus būsime liudytojai įspūdingų informacinės 

visuomenės laimėjimų, iš esmės pakeisiančių mūsų įprastą buitį. 

Kol kas apţvelkime VRK taikymo būdus duomenims šifruoti ir elektroniniam parašui realizuoti. 

Tarkime, Aldona turi asimetrinių raktų porą VRA, PRA, o Bronius – atitinkamai VRB ir PRB. Remiantis 

apibrėţimu, PRA ir PRB yra privatieji raktai, ţinomi tik jų savininkams, o VRA ir VRB – viešieji, ţinomi 

visiems dalyviams. 

Sakykime, kad B, gavęs ţinutę iš A, nori jai išsiųsti atsakymą, pasitelkęs asimetrinio   šifravimo 

algoritmą. Jis turi uţšifruoti savo siunčiamą informaciją taip, kad ji būtų pasiekiama tik A. Kadangi B ţino 

jos viešąjį raktą, jis turi galimybę uţšifruoti ţinutę taip: 

 E(VRA, t) = E(VRA) ◦ t = c. (1.5) 

Čia operacija ◦ simboliškai paţymėjome funkcijos poveikį argumentui, nes tai yra labiau simetrinis 

ţymėjimas, kurio mums dar prireiks. 

Kadangi iššifruoti atsakymą galės tik A, iššifravimo funkcija D turi priklausyti tik nuo A ţinomo PRA: 

 D(PRA, c) = D(PRA) ◦ c = t. (1.6) 

Tam, kad uţšifravimas ir iššifravimas būtų sėkmingi, turi būti tenkinama ši sąlyga: 



KRIPTOGRAFINĖS SISTEMOS 

16 

 

 D(PRA) ◦ c = D(PRA) ◦ E(VRA) ◦ t = t. (1.7)
*
 

Tada iš karto kyla klausimas: kokios sąlygos turi būti tenkinamos, kad 1.7 lygybė galiotų? 

1.15. Savybė. PR ir VR turi būti tarpusavyje susieti bijekcine funkcine priklausomybe: 

 VRA = φ(PRA). (1.8) 

Ši sąlyga yra būtina, tačiau toli graţu nepakankama, nes tam tikrus reikalavimus turi tenkinti ir 

funkcijos D bei E. 

1.16. Savybė. Uţšifravimo ir iššifravimo funkcijos turi būti viena kitai  atvirkštinės, t. y. 

 E(VRA) ◦ D(PRA) = I; (1.9) 

čia I – tapačioji funkcija. 

Ši, kaip ir kitos šifravimo funkcijų savybės, yra analogiška jau aptartoms simetrinio šifravimo funkcijų 

savybėms, todėl jos nekartosime. 

1.17. Klausimas. Kaip apsaugoti tekstogramos konfidencialumą, jei iš 1.8 formulės išvedama 

formulė, pagal kurią galima apskaičiuoti PRA? 

 PRA = φ
-1

(VRA) (1.10) 

Akivaizdu, jog nustatyti privatųjį raktą iš viešojo turi būti kuo sudėtingiau. Šioje vietoje galima 

pasinaudoti paskaitos pradţioje jau aptartomis VKF. 

1.18. Savybė. Funkcija φ, siejanti VRA su PRA, privalo būti vienkryptė. 

Jei ši savybė tenkinama, apskaičiuoti PRA iš VRA neįmanoma, todėl uţtikrinamas tekstogramos 

konfidencialumas. 

1.19. Klausimas. Kokią prasmę gali turėti kitokio tipo uţšifravimai ir iššifravimai, naudojant 

skirtingas PRA, VRA, PRB ir VRB aibės raktų poras? Kiek tokių derinių gali būti? Kurie jų 

beprasmiai, šifravimą atliekant Broniui? 

Panagrinėkime ir kitokią šifravimo galimybę. Tarkime, kad Bronius, uţuot pasinaudojęs viešuoju 

Aldonos raktu, šifruoja kokią nors tekstogramą t: 

 E(PRB) ◦ t = s. (1.11) 

Kadangi viešąjį Broniaus raktą ţino visi vartotojai, iššifruoti duomenis s (mes jų dabar nevadiname 

šifrograma) gali bet kas, pasinaudojęs tapatybe 

 D(VRB) ◦ s = D(VRB) ◦ E(PRB) ◦ t = t. (1.12) 

1.20. Klausimas. Kur galima pritaikyti tokį šifravimo būdą? 

Kadangi Bronius yra vienintelis vartotojas, ţinantis PRB, akivaizdu, jog jis yra vienintelis,   galintis 

sukurti tokius duomenis s, kad juos būtų galima iššifruoti pasitelkus VRB. Be to, kadangi VRB yra 

pasiekiamas kiekvienam, bet kas gali iššifruoti tuos duomenis ir įsitikinti, kad juos uţšifravo Bronius. 

Vadinasi, jis gali laiško Aldonai gale prikabinti pranešimą „Šį laišką tikrai parašiau aš, Bronius― ir jį uţšifruoti 

savo privačiuoju raktu. Aldona, gavusi laišką, iššifruoja šį „pranešimą― Broniaus viešuoju raktu ir įsitikina, kad 

laiško autorius tikrai yra jis. Pastebėkime, kad 1.11 formulėje pateiktas šifravimas turi įprastam parašui 

būdingų savybių. 

1.21. Apibrėžimas. Elektroniniu parašu (e. parašu) vadinamas asimetrinis šifravimas, kai duomenys 

uţšifruojami privačiuoju subjekto raktu, o iššifruojami – viešuoju.  

Abstrakčiai panagrinėkime, kaip naudojantis VKF galima sudaryti VR ir PR raktų porą bei suformuoti 

elektroninį parašą. 

                                                 
* Atkreipkite dėmesį į tai, kad šioje formulėje dirbtinai praplėtėme ◦ operaciją, kuri taikoma ir funkcijų 

kompozicijai. Nors dėl vietos stokos nepateikiame formalaus tokios jos interpretacijos apibrėţimo, tačiau ji leis greičiau 

ir geriau suprasti tolesnę medţiagą. 



KRIPTOGRAFINIŲ SISTEMŲ APŢVALGA 

17 

 

Nagrinėkime stiprią VKF y = f(x), kurią uţrašykime mums patogesne forma y = f ◦ x. Prisiminkime:  

stipri VKF yra tokia VKF, kai ţinant x ir y negalima algoritmiškai lengvai nustatyti f, o ţinant y ir f 

algoritmiškai sunku rasti x. Tokiu atveju asimetrinių raktų porą galime apibūdinti taip: 

 PR = (f), VR = (x, y). (1.13) 

Kadangi funkcija f yra VKF, ţinant porą (x, y) neįmanoma (infeasible) rasti funkcijos f, nes tai – 

algoritmiškai sudėtingas uţdavinys. 

Įveskime dar vieną funkciją h ir pareikalaukime, kad galėtume apskaičiuoti bet kurių funkcijų h ir f iš 

tam tikros funkcijų klasės kompoziciją g = h ◦ f. Taip pat pareikalaukime, kad dviejų funkcijų kompoziciją 

būtų galima pritaikyti ir argumentui x: 

 (h ◦ f) (x) = (h ◦ f) ◦ x = g ◦ x. (1.14) 

1.22. Apibrėžimas. Aibėje {h, f, x, ...} apibrėţta kompozicijos operacija ◦ vadinama asociatyvia,  jei 

bet kuriems jos elementams galioja sąryšis: 

 (h ◦ f) ◦ x = h ◦ (f ◦ x).  (1.15) 

Tarkime, kad mūsų nagrinėjamoje funkcijų aibėje kompozicijos operacija iš tikrųjų yra asociatyvi. 

Tuo remdamiesi suformuluokime e. parašo algoritmą, pagrįstą asimetriniu šifravimu subjekto privačiuoju 

raktu. 

 Patogumo dėlei formuojamas ne visos tekstogramos, o tam tikros fiksuoto ilgio jos santraukos e. 

parašas. Sakykime, kad santraukos funkcija yra H (ji daţniausiai ir vadinama H funkcija (hash function)). Iš 

tekstogramos t ji apskaičiuoja santraukos reikšmę h: 

 H(t) = h. (1.16) 

Tarkime, kad ši santrauka h priklauso 1.22 apibrėţime minimai funkcijų aibei. 

Įsivaizduokime, kad A turi viešąjį raktą VRA = (x, y) ir privatųjį PR = (f). Ji pasiruošė tekstogramą t, 

nori ją pasirašyti ir išsiųsti B. Tam A  atlieka šiuos veiksmus: 

1. Apskaičiuoja h = H(t). 

2. Suformuoja e. parašą  

 s = h ◦ f. (1.17) 

3. Išsiunčia Broniui pranešimą (t, s). 

Laiškai internete keliauja nesaugiais kanalais, todėl, tarkime, B gavo nebūtinai tą patį pranešimą, kurį 

paţymėsime (tB, sB). Jis perskaito tB ir nori įsitikinti, kad jo autorius tikrai buvo A. Tam B  turi atlikti šiuos 

veiksmus: 

1. Apskaičiuoti hB = H(tB). 

2. Patikrinti tapatybę 

 sB ◦ x = hB ◦ y. (1.18) 

Iš tiesų, jei parašas nesuklastotas ir tekstograma nepakeista, tai hB = h ir sB = s.  Tada 

 sB ◦ x = hB ◦ y ≡ s ◦ x = h ◦ y ≡ (h ◦ f) ◦ x = h ◦ (f ◦ x). (1.19) 

Kadangi sutarėme, kad mūsų nagrinėjamoje funkcijų aibėje kompozicijos operacija yra asociatyvi, 

paskutinė tapatybė yra teisinga, o parašas – autentiškas. Lygiai taip pat nesunku įsitikinti, kad jei 

tekstograma pakeista (hB ≠ h) ar parašas suklastotas (sB ≠ s), 1.19 tapatybė nebegalioja ir Bronius įtaria, kad 

gautas laiškas yra kokios nors Zosės kūrinys. 

Mūsų pasiūlytame modelyje Aldona iš tiesų parašui naudoja tik savo privatųjį raktą (f), o Bronius 

tikrindamas – Aldonos viešąjį raktą (x, y), t. y. 1.17 formulė yra 1.11 atitikmuo, o 1.18 formulė – 1.12. Tai 

reiškia, kad pasirašymo algoritmas yra asimetrinis šifravimas minėtais raktais. 

Šiame įvadiniame skyriuje apţvelgėme pagrindines kriptosistemas. Šios ir kitos kriptosistemos bei jų 

sudedamosios dalys bus plačiau nagrinėjamos kituose skyriuose. Kaip matėme, viena pagrindinių 

kriptosistemos sudedamųjų dalių yra vienkryptės funkcijos, tačiau yra ir kitų daugiau ar maţiau specializuotų 



KRIPTOGRAFINĖS SISTEMOS 

18 

 

dalių,  iš kurių sudaromos konkrečios kriptosistemos. Tokios dalys vadinamos kriptografiniais primityvais 

(kriptoprimityvais), kurie  taip pat bus nagrinėjami kituose skyriuose. 
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2. ARITMETIKA IR ALGEBRA 

Norint geriau suprasti kriptografiją, reikia susipaţinti su daugeliu mokslo sričių ir jų laimėjimais, ypač 

matematikos, fizikos, ryšio teorijos ir informatikos. 

Šiam tikslui būtini matematikos pagrindų elementai: skaičių, grupių, ţiedų, laukų teorijos pradmenys 

pateikiami antrajame skyriuje „Aritmetika ir algebra―. 

Suvokus išdėstytus pradmenis ir pasitelkus dideles kompiuterinio skaičiavimo galimybes, galima 

mėginti kurti vis plačiau diegiamas informacinės saugos sistemas. 

2.1. Aibių vaizdavimai. Tarkime, duotos aibės X ir Y. Galima nustatyti funkciją f, kuri kiekvienam 

elementui x  X priskirtų vienintelį elementą y  Y. Funkciją atitinka atvaizdis f:  X  Y, arba f(x) 

= y. Elementą y vadinsime elemento x vaizdu, o x – pirmavaizdţiu. Aibės X vaizdą Imf sudaro visi 

elementai f(x):  

 Imf  = {f(x)|  x  X} = f(X)  Y. 

Aibė f 
-1

(y) = {x  X | f(x) = y} yra vadinama elemento y pilnuoju pirmavaizdţiu. Poaibio Y0Y 

pirmavaizdţių aibę apibrėšime sąryšiu 

 f
 -1

(Y0) = {x  X | f(x)  Y0} = 
0

)(1

Yy

yf



. 

2.2. Apibrėžimas. Jeigu y  Y\Im f,  akivaizdu, jog  f
 -1

(y) = . 

Atvaizdį  f : X  Y vadinsime siurjekciniu, kai Im f = Y, t. y. aibės X vaizdas yra visa aibė Y. Jei iš x1  

x2 išplaukia, kad f(x1)  f(x2), tokiu atveju atvaizdį vadiname injekciniu. 

Atvaizdis f : X  Y vadinamas bijekciniu (bijekcija) tada, kai jis yra ir injekcinis, ir siurjekcinis vienu 

metu, pvz., f: R  R, f(x) = 2x + 1. Tuo nesunku įsitikinti, nes injekcija išplaukia iš lygybės 2x1 + 1 = 2x2 + 1 

  x1 = x2; siurjekcija – iš to, kad y0  R, lygtis y0 = 2x + 1 turi vienareikšmį sprendinį 
2

10 
y

x ; kitaip 

tariant,  f(x) = y  x = f
 -1

(y). 

Siurjekcijos atveju lygtis y = f(x) x atţvilgiu daţniausiai išsprendţiama nevienareikšmiškai, t. y. f 
-1

(y) 

= {x  X | y = f(x)}. Tarkime, kad f : R  [–1;1] ir f(x) = sinx, tada  x  {(–1)
k
 arcsiny + k | k  Z}. Čia R 

ir Z — realiųjų ir sveikųjų skaičių aibės. 

Pateiksime atvaizdţius  f: X  Y grafiškai: 

 

 

Kai aibėse A ir B apibrėţta algebrinė struktūra (t. y. turime reikalų su grupėmis, ţiedais, laukais – šios 

sąvokos bus paaiškintos vėliau), funkcijos f : A  B, išlaikančios algebrinę struktūrą (dvinares operacijas), 

YXf )(

YX f

injekcinis 

atvaizdis

YX f YX
f



YXf )( YXf )(

siurjekcinis 

atvaizdis

bijekcinis 

atvaizdis

ir

xxxfxf  )()(
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vadinamos homomorfizmais (homo  tas pats, morphios  forma). Tiksliau, atvaizdis f: A  B, čia A ir B – 

aibės, turinčios apibrėţtą algebrinę struktūrą, pavyzdţiui, <A; +, > ir <B; , >, yra vadinamas 

homomorfizmu, jeigu:  

1) f(a + b)  f(a)  f(b); 

2) f(a  b)  f(a)  f(b); 

3) f(1A)  1B; 

čia 1A ir 1B – multiplikacinės operacijos vienetai. Bendruoju atveju trečioji sąlyga netenkinama, tačiau toliau 

visur jos laikysimės. Bijekcinį homomorfizmą vadinsime izomorfizmu (Dosinas, et al., 2006). 

Algebrinės operacijos A ir B aibėse bendruoju atveju  nusakomos skirtingai (Ţr. ţenklų paaiškinimus). 

2.3. Teorema. (Dalyba su liekana). Tarkime, kad a  Z, b  N. Tokiu atveju egzistuoja tokie 

vienareikšmiškai apibrėţti skaičiai q, r  Z, 0  r < b, kad a  bq + r. 

▲ Pasirinkime didţiausią sandaugą bq, neviršijančią a. Tegu r  a – bq. Iš sąlygos bq  a < b(q + 

1) gauname r < b. Patikrinsime, ar šie skaičiai vienareikšmiškai apibrėţti. Tarkime, kad a  bq1 + 

r1, 0  r1 <b; tuomet gauname 0  b(q – q1) + (r – r1), t. y. r – r1 yra b kartotinis. Kadangi |r – r1| < 

b, tai turi būti tik tuomet, kai r – r1  0. Kitaip tariant, iš r  r1 sąlygos gauname, kad  ir q  q1.▼ 

Teorema teisinga ir bet kuriam sveikajam skaičiui b  0, jei aprėţtumas r < b keičiamas į r < |b|. 

2.4. Apibrėžimas. Bet kuris sveikasis skaičius, dalijantis a ir b, vadinamas jų bendruoju dalikliu. 

Didţiausias iš bendrųjų a ir b skaičių daliklių vadinamas skaičių a ir b didţiausiu bendruoju  

dalikliu; ţymima DBD(a,b) (angl. greatest common divider) arba (a,b). Jeigu DBD(a,b)  1, tai 

skaičiai vadinami reliatyviai pirminiais. 

2.5. Pavyzdys. Skaičiai 8 ir 15 yra reliatyviai pirminiai DBD(8,15)  1, nes skaičių 8 dalija skaičiai 

1, 2, 4 ir 8, o skaičių 15 – skaičiai 1, 3, 5, 15. Skaičius 1 yra vienintelis  abiejuose daliklių  

rinkiniuose. 

Faktą, kad skaičius b dalija skaičių a,  ţymėsime b|a. Tada DBD galima uţrašyti ir taip: 

 DBD(a,b)  max{k; k|a ir k|b}. 

Reikalaudami, kad DBD būtų teigiamas, turime DBD(a,b)  DBD(a,–b)  DBD(–a,b)   DBD(–a,–b), 

arba,  paprasčiau tariant, DBD(a,b)  DBD(|a|,|b|). 

2.6. Pavyzdys. 1. DBD(60,24)  DBD(60,–24)  12. 

2. DBD(a,0)  |a|. 

2.7. Euklido algoritmas. Tai vienas pagrindinių skaičių teorijos algoritmų, skirtų algoritmiškai 

efektyviai rasti DBD. Šis algoritmas remiasi dviem lengvai įrodomais teiginiais: 

1
0
. b|a  (a,b)  b. 

2
0
. a  bq + c  (a,b)  (b,c). 

Įrodykite 1
0
, 2

0 
ir patikrinkite skaičiavimais. 

Atlikime skaičių a ir b, kai a > 0, b > 0, dalybos su liekana veiksmus: 

 a  bq1 + r1, 0  r1 < b1, 

 b  r1q2 + r2, 0  r2 < r1, 

 r1  r2q3 + r3, 0  r3 < r2, 

 ........................................... 

 rn-2  rn-1qn + rn, 0  rn < rn-1, 

 rn-1  rnqn+1. 

Gauname (a, b)  (b, r1)  (r1, r2)  ...  (rn-1, rn)  rn. Paskutinė lygybė teisinga, remiantis 1
0
, o visos 

prieš tai remiasi 2
0
.  

Taigi skaičių a ir b bendrasis didţiausias daliklis lygus paskutinei nelygiai nuliui liekanai, t. y. rn. 
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Padauginę visas lygybės puses iš natūraliojo skaičiaus m, gausime, kad savybė (am, bm)  (a, b)m yra 

teisinga. Jeigu d dalija a ir b, tai   

 d
d

b

d

a
d

d

b
d

d

a
ba 
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2.8. Pavyzdys. Rasime skaičių 1769 ir 550 b. d. d., pasitelkę dalybą su liekana. Tada nuosekliai:  

 1769  550  3 + 119, 

 550  119  4 + 74, 

 119  74  1 + 45, 

 74  45  1 + 29, 

 45  29  1 + 13, 

 29  13  1 + 3, 

 14313  , 

 3  1  3. 

Skaičių 1769 ir 550 b. d. d. – vienetas, todėl 1769 ir 550 yra reliatyviai pirminiai. 

2.9. Išvada. Jeigu d  DBD(a, b), tai egzistuoja tokie sveikieji skaičiai u  ir v, kad d  au + bv. 

Pabandykite  įrodyti (Bulota, et al., 1990). 

Pailiustruosime, kaip rasti išvadoje paminėtus skaičius u  ir v, pavyzdţiui, ieškant 323 ir 493 DBD: 

 493  323  1 + 170, 

 323  170  1 + 153, 

 170  153  1 + 17, 

 153  17  9 + 0. 

Vadinasi,  DBD(323, 493)  17. Tuomet nuosekliai skaičiuodami gauname:  

 17 = 170 – 153  1 = 170 – (323 – 170  1)  170  2 – 323 = 

 = (493 – 323  1)  2 – 323 = 493  2 – 323  3.  

Vadinasi, 17  493  u + 323  v, kai u  2, v  –3. 

2.10. Išvada. Remiantis Euklido algoritmu, sveikieji skaičiai a ir b tarpusavyje yra pirminiai tada ir 

tik tada, kai au + bv  1. 

▲ Būtinumas išplaukia iš (2.9) išvados, t. y. d  au + bv.  

Pakankamumas gaunamas iš dalumo savybės: 

jeigu (a, b) | a ir (a, b) | b  (a, b) | au + bv  1  (a, b)  1. ▼ 

Teisingos šios savybės: 

1
0
. (a, b)  1, (a, c)  1  (a, bc)  1. 

2
0
. a | bc, (a, c)  1  a | b. 

3
0
. a | c, b | c, (a, b)  1,  ab | c. 

Įrodysime 1
0
 savybę. 

▲ Padauginę panariui lygybę 1 bvau  iš  skaičiaus 0c , gauname cbcvacu  . Jeigu 

natūralusis d dalija a ir bc, tai turi dalyti ir c. Todėl turi būti 1d .▼ 

Natūralieji skaičiai 1p , turintys tik trivialius daliklius 1 ir p, vadinami pirminiais. Kitu atveju 

skaičiai vadinami sudėtiniais. 

2.11. Teorema. (Euklido) Egzistuoja be galo daug pirminių skaičių. 
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▲ Tarkime priešingai ir paţymėkime p1, p2, ..., pn visus skirtingus pirminius skaičius. Pirminio 

skaičiaus p1p2p3 ... pn + 1 daliklis negali sutapti nė su vienu iš skaičių p1, p2, ..., pn. Vadinasi, jis 

dalijasi tik iš 1 ir iš savęs, t. y. jis yra pirminis. Gavome prieštaravimą. ▼ 

Paminėsime dar keletą pirminio skaičiaus p savybių. 

2.12. Savybė. (p, a)  1,  p | a. 

▲ Kadangi DBD (p, a) dalija p, jis lygus arba 1, arba p. Taigi gauname (p, a)  p  p | a.▼ 

2.13. Savybė. p | ab  p | a arba p | b. 

▲ Jeigu turėtume (p, a)  (p, b)  1, tuomet gautume, kad  ir (p, ab)  1. Todėl bent vienas daliklis 

dalijasi iš p. ▼ 

Savybė lengvai išplečiama kelių skaičių a, b, c,... atveju. 

2.14. Teorema. Bet kuris sveikasis skaičius a, didesnis uţ 1, uţrašomas pirminių skaičių, įskaitant 

jų laipsnį, sandauga: sk
s

kk
pppa 21

21 ; čia pi — pirminiai skaičiai, ki  N. Šis uţrašas yra 

vienintelis, jeigu nekreiptume dėmesio į daugiklių išdėstymo tvarką  (Sakalauskas, et al., 2007). 

2.15. Lyginiai. Tarkime, kad a ir b yra sveikieji skaičiai, m — natūralusis skaičius. 

Jeigu sveikųjų skaičių a ir b skirtumas a – b dalijasi iš m, sakome, kad a lygsta b moduliu m,  ir 

rašome  

 a  b(mod m)  m | a – b. 

Šį reiškinį vadinsime lyginiu (kongruencija), pvz.,  

 17  2(mod 5); 

 –10  24(mod 17). 

Atvejis m  1 – trivialus, todėl toliau laikysime, kad m > 1. 

Lyginį a  b(mod m) galime keisti ekvivalenčia lygybe a  b + tm, t  Z. Iš reiškinio b (mod m) = c 

gauname, kad c yra liekana dalijant b iš m. 

2.16. Teorema. Du sveikieji skaičiai lygsta vienas kitam moduliu m tada ir tik tada, kai dalijant 

juos iš m gaunama ta pati liekana. 

▲ Remdamiesi dalyba su liekana,  rašome lygybes: 

 a  mq + r, 0  r < m, 

 b  mq + r, 0  r < m. 

Pakankamumas akivaizdus: jeigu r  r, tai  

 a – b  m(q – q),  

todėl a  b(mod m). 

Būtinumas. Tarkim,  r > r, tada  

 a – b  m(q – q) + (r – r). 

Jeigu a  b(mod m), tai skirtumas a – b dalijasi iš m. Tuomet skirtumas r – r taip pat turi dalytis iš 

m, t. y. r – r  ms. Tačiau liekanos r ir r yra maţesnės uţ m, o r – r  0. Todėl lygybė r – r  ms 

galima tik tada, kai s  0, kitaip tariant,  r  r.▼ 

Paminėsime kai kurias lyginių moduliu m savybes. 

2.17. Savybė. Lyginys yra skaičių a ir b ekvivalentumo sąryšis, t. y. tenkina refleksyvumo, 

simetrijos ir tranzityvumo savybes. Patikrinkite. 

2.18. Savybė. Lyginius galima panariui sudėti (atimti). Juos sudėję gausime lyginį. 

▲a1  b1(mod m), a2  b2(mod m). Tuomet m | a1 – b1, m | a2 – b2  ir m | (a1 – b1) + (a2 – b2).▼ 

2.19. Savybė. Lyginius galima dauginti panariui. 
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▲ Tegu a1  mq1 + r1, b1  mq2 + r1, a2  mq3 + r2, b2  mq4 + r2. Tuomet sudauginę gausime  

 a1a2  m(mq2 + q1r1 + q2r1) + r1r2 

arba  

 a1a2  r1r2(mod m). 

Analogiškai b1b2  r1r2(mod m).▼ 

2.20. Savybė. Prie abiejų lyginio pusių galima pridėti tokį pat skaičių. 

2.21. Savybė. Abi lyginio puses galima dauginti iš tokio pat skaičiaus. 

2.22. Savybė. Abi lyginio puses galima dalyti iš jų bendrojo daliklio d, jeigu 1),( dm . 

▲ Tegu a1d  b1d(mod m). Tuomet m | d(a1 – b1), kadangi m | a1 – b1 ir (m, d)  1.▼ 

2.23. Savybė. admdbdmba ||,|),(mod  . 

▲ Tikrai, m | a – b  d | a – b  d | a – b + b  d | a.▼ 

Sveikajam teigiamajam d < m, jeigu DBD(d, m)  1, egzistuoja d
–1

 < m, kad dd
–1

  1(mod m). d
–1 

yra 

vadinamas multiplikaciniu atvirkštiniu. Jo radimas – svarbus kriptografijos uţdavinys. 

Pateikiame šį algoritmą, praleisdami teorinį pagrindimą. Jame panaudotos lyginių savybės. 

2.24. Algoritmas. Išplėstinis Euklido. (d, f) 

1. (X1, X2, X3)  (1, 0, f); (Y1, Y2, Y3)  (1, 0, d).  

2. Jei Y3  0, grąţinti X3  DBD(d, f); nėra atvirkštinio. 

3. Jei Y3  1, grąţinti Y3  DBD(d, f); Y2  d
–1

(mod f).  

4. 









3

3

Y

X
Q

.

 

5. (T1, T2, T3)  (X1 – Q  Y1, X2 – Q  Y2, X3 – Q  Y3).  

6. (X1, X2, X3)  (Y1, Y2, Y3). 

7. (Y1, Y2, Y3)  (T1, T2, T3). 

8. Pereiti prie antrojo punkto. 

Pateikiame pavyzdį, kaip rasti d
–1

 mod 1769, kai d  550. 

Lentelėje pateikiama nuosekli algoritmo vykdymo eiga, kai DBD(550, 1769) = 1. Gauname, kad 

duotajam d  550 multiplikacinis atvirkštinis d
–1

  550, t. y. 550  550  1 (mod 1769). 

Q X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Euklido algoritmas 

- 1 0 1769 0 1 550 1769  550  3 + 119  

3 0 1 550 1 -3 119 550  119  4 + 74 

4 1 -3 119 -4 13 74 119  74  1 + 45 

1 -4 13 74 5 -16 45 74  45  1 + 29 

1 5 -16 45 -9 29 29 45  29  1 + 16 

1 -9 29 29 14 -45 16 29  16  1 + 13 

1 14 -45 16 -23 74 13 16  13  1 + 3 

1 -23 74 13 37 -119 3 13  3  4 + 1 

4 37 -119 3 -171 550 1 3  3  1 

 1  1769u + 550v  1769  (-171) + 550  550. (Ţr. 2.9) 

 DBD(a, b)  DBD(b, a mod b). 

Skaičiuojant panaudotos lygybės: 

 f  T1 + d  T2 = T3,  f  X1+d  X2 = X3,  f  Y1+d  Y2 = Y3 (Sakalauskas, et al., 2007). 
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2.25. Liekanų klasės. Sąryšis „lygsta moduliu m― a  b(mod m) yra ekvivalentumo  sąryšis 

sveikųjų skaičių aibėje Z, todėl suskaido ją į nesikertančias ekvivalentumo klases a ; a  b(mod m) 

 ba   (Sakalauskas, et al., 2007). 

Ekvivalentumo klasei moduliu m aibėje Z priklauso visi sveikieji skaičiai, kurie lygsta vienas kitam 

moduliu m, t. y. dalijant juos iš m, gaunama ta pati liekana. Iš viso gauname m liekanų klasių moduliu m: 
_____

1,,2,1,0 m . Kiekvieną klasę reprezentuoja bet kuris jos atstovas. 

Liekanų klasę a  moduliu m sudaro sveikieji skaičiai: a  {a + mt | t  Z}. Ši liekanų klasių aibė 

daţnai ţymima Zm. Kitaip tariant,  visų sveikųjų skaičių aibė Z atvaizduojama į baigtinę aibę 

}1,,2,1,0{
_____

m , t. y. siurjekcija Z  Zm (Кострикин, 1977). 

Liekanų aibių klasėje galima atlikti šiuos aritmetikos veiksmus: 

1
0
. (a(mod m) + b(mod m))mod m  (a + b)mod m. 

2
0
. (a(mod m) – b(mod m))mod m  (a – b)mod m. 

3
0
. (a(mod m)  b(mod m))mod m  (a  b)mod m. 

Įrodysime, pvz., 2
0
 savybę. 

▲ Tarkim, (a mod m)  ra ir (b mod m)  rb. Tuomet a  jm + ra – tam tikram sveikajam skaičiui j, 

b  km + rb – tam tikram sveikajam skaičiui k. Tada (a + b) mod m  (ra + jm + rb + km) mod m  

(ra + rb + jm + km) mod m  (ra + rb) mod m  ((a mod m) + (b mod m))mod m .▼ 

Kitos savybės įrodomos panašiai. Pateiksime keletą skaičiavimo pavyzdţių: 

 11 mod 8  3, 15 mod 8  7; 

 ((11 mod 8) + (15 mod 8)) mod 8  10 mod 8  2; 

 (11 + 15) mod 8  26 mod 8  2; 

 ((11 mod 8) – (15 mod 8)) mod 8  –4 mod 8  4; 

 (11 – 15) mod 8  –4 mod 8  4; 

 ((11 mod 8)  (15 mod 8)) mod 8  21 mod 8  5; 

 (11  15) mod 8  165 mod 8  5. 

Daugybos operaciją aptarsime šiek tiek vėliau, nagrinėdami algebrines struktūras – grupes. 

2.26. Apibrėžimas. Rinkinys skaičių, paimtų po vieną iš kiekvienos liekanų klasės moduliu m, 

vadinamas pilnąja liekanų sistema tuo moduliu; ţymima p. l. s. 

Pilnoji liekanų sistema moduliu 5. Klases sudaro aibės: 

 }|50{0 Zkk  ; 

 }|51{1 Zkk  ; 

 }|52{2 Zkk  ; 

 }|53{3 Zkk  ; 

 }|54{4 Zkk  . 

Turime 0, –4, –8, 3, 9; čia 49,33,28,14,00  . Panašiai gauname rinkinius 0, 1, 2, 3, 4 

ir 0, 1, 2, –2, –1, t. y.  p. l. s. moduliu 5. 

Suformuluosime p. l. s. sudarymo kriterijų. 

Kad sveikieji skaičiai sudarytų pilnąją liekanų sistemą moduliu m, būtina ir pakankama, kad jų būtų m 

ir bet kurie du jų nelygtų vienas kitam moduliu m. 

Toliau aptarsime pirmosios eilės lyginių sprendimą. 

Tarkime, turime lyginį ax  b(mod m) ir sąlygą (a, m)  1. 
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2.27. Apibrėžimas. Lyginio sprendiniu vadiname liekanų klasę moduliu m, kurios vienas elementas 

(vadinasi, ir visi) tenkina pateiktą lyginį. Kadangi (a, m)  1, rasime tokius sveikuosius skaičius u ir 

v, kai 1  au + mv, t. y. au  1(mod m). Iš čia lengvai randame   

 x  bu(mod m), 

t. y. turime vieną lyginio sprendinį moduliu m  (Sakalauskas, et al., 2007). 

2.28. Teorema. Tarkime,  (a, m) = d. Tuomet lyginys ax  b(mod m) negalimas, kai b nesidalija iš 

d. Jeigu b yra d kartotinis, tuomet lyginys ax  b(mod m) turi d sprendinių  (Sakalauskas, et al., 

2007). 

2.29. Apibrėžimas. Oilerio funkcija (m) yra natūraliųjų skaičių, maţesnių uţ m ir tarpusavyje 

pirminių su m,  skaičius, t. y. 

 (m)  {i | 1  i < m, (i, m)  1}, 

(1)  1 – pagal susitarimą. Tuomet gauname (4)  2, (5)  4, (6)  2. 

2.30. Teorema. Jeigu m  p

 yra pirminio skaičiaus p natūralusis laipsnis , tuomet 

 









p
pp

1
1)(  ; 

kai   1, tada  

 .1)(  pp  

▲ Tegu   1. Sekoje i  1, 2, 3,..., p

 sąlyga (i, p


)  1 paţeidţiama tik kiekvienam  p-tajam eilės 

numeriui. Tačiau tokių narių yra 
1 



p
p

p
. Galiausiai gauname  









 

p
pppp

1
1)( 1  . ▼ 

Jeigu modulis m nėra pirminio skaičiaus p natūralusis laipsnis, Oilerio funkcijos (m) reikšmės 

apskaičiuojamos sudėtingiau. Čia praverčia viena teorema. 

2.31. Teorema. Oilerio funkcija yra multiplikacinė, t. y. jeigu a ir b tarpusavyje yra pirminiai 

skaičiai, tai 

 (ab)  (a)  (b) (Sakalauskas, et al., 2007). 

2.32. Uždavinys. Kodėl nesutampa skaičiavimai, kai (4)  (2)  (2)  1, bet 

2
2

1
12)2( 22 








 ? 

2.33 a
b
(mod m). Priminsime, kad kiekvieną natūralųjį skaičių n galima uţrašyti dėstinio pavidalu 

pozicine skaičiavimo sistema pagrindu g > 1, t. y. 



m

i

i
i gan

1

, kai ai  {0,1,...}. Daţniausiai 

mums prireiks atvejo g = 2, nes kompiuteriai veikia dvejetaine sistema. Kai ai  {0,1}, skaičius n 

bus dvejetainės išraiškos. Skaičiaus uţrašas pasirinkta sistema nusakomas vienareikšmiškai. 

Įrodymas pagrįstas dalybos su liekana teorema (Bulota, et al., 1990). 

Teoremos įrodymo nepateikiame, tačiau iliustruojame taisyklę konkrečiu pavyzdţiu, kaip 100 uţrašyti 

dvejetaine išraiška: 
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100 2      

0 50 2     

 0 25 2    

  1 12 2   

   0 6 2  

    0 3 2 

     1 1 
 

Gaunama (100)10=(1100100)2 arba išskleidus 

 100 = 1  2
6 
+ 1  2

5 
+ 0  2

4 
+ 0  2

3 
+ 1  2

2 
+ 0  2

1 
+ 0  2

0
. 

Kadangi daţnai tenka greitai apskaičiuoti a
b
(mod m), todėl pateikiame algoritmą, kurį naudojant šį 

veiksmą galima atlikti per O(ln m) aritmetinių operacijų, tačiau  reikalaujama, kad natūralieji skaičiai a ir b 

būtų ne didesni kaip m. 

Pirmiausia b uţrašome dvejetaine išraiška: 

 b = b02
r 
+ b12

r-1 
+ ... + br-1  2 + br  2

0
, bi  {0,1}, 

____

,0 ri   . 

Priskyrę a0 = a, i reikšmėms i = 1, 2, ... r skaičiuojame )(mod2
1 maaa ib

ii  . 

Gaunamas ar  ir yra liekana. 

Tai, kad algoritmas teisingas, rodo šis lyginys: 

 )(mod
20 maa i

i bb
i


 . 

Apskaičiuokime: a
b
(mod m)=15

26
(mod 32). Turime 26 = 16 + 8 + 2 = 1  2

4 
+ 1  2

3 
+ 0  2

2 
+ 1  2

1 
+ 0 

 2
0
, t. y. b0 = 1, b1 = 1, b2 = 0, b3 = 1, b4 = 0. Toliau imame a0 = a = 15 ir skaičiuojame 

 15)32(mod15225)32(mod1515)(mod 122
01

1  maaa
b . 

 1)32(mod1225)32(mod1515)(mod 022
12

2  maaa
b

. 

 15)32(mod151)(mod 122
23

3  maaa
b

. 

 1)32(mod1225)32(mod1515)(mod 022
34

4  maaa
b

, t. y. a4 = 1  15
26

(mod 32). 

Priminsime, kad Zm sudaro 
_______

, 10 m  nesikertančių  m klasių m > 1. Klasės, kurias sudaro reliatyviai 

pirminiai skaičiai moduliu m, vadinamos primityviomis. Bet kuriam moduliui tokios klasės egzistuoja, būtent 

1  ir 
______

1m . 

Pateiksime labai svarbią kriptografijoje Oilerio teoremą. 

2.34. Teorema (Oilerio). Jeigu (a, m) = 1, tai a
(m)

  1(mod m). 

Oilerio teorema leidţia rasti atvirkštinę klasę duotajai primityviai klasei, būtent 11   )(maa   

(Sakalauskas, et al., 2007). 

Oilerio teoremą galima taikyti ir lyginiams su kintamaisiais, ieškant sprendinių: ax  1(mod m) 

(Matuliauskas, 1985). 

2.35. Pavyzdys. 35x  1(mod 3). Tuomet (3) = 2 ir x  35
2-1 
 1(mod 3)  35(mod 3). Čia (a, m) = 

1, t. y. (35, 3) =1, todėl sprendinys – vienintelis ir x  2(mod 3). Įsitikinkite. 

2.36. Teorema (Ferma). Jeigu p – pirminis skaičius, a nesidalija iš p, tuomet a
p-1

  1(mod p). 

▲ Visa tai gauname prisiminę, kad (p)  p – 1, bei pasinaudoję Oilerio teorema. Beje, Ferma 

teoremą galima uţrašyti ir taip: a
p
  a(mod p), (a, p)  1. ▼ 
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Nuostabu, kad viena seniausių ir turtingiausių rezultatų atţvilgiu algebros sričių, vaidinančių 

fundamentalų vaidmenį taikant geometriją ir matematiką gamtos mokslo srityse, grindţiama stebėtinai 

paprastomis aksiomomis. 

2.37. Apibrėžimas. Grupe vadinama netuščia elementų aibė G su tokia apibrėţta dvinare operacija 

,  kad  G  G  G, t. y. bet kuriai elementų a, b  G porai (a, b) priskiriamas tos pačios aibės 

elementas: (a, b)  a  b  G ir tenkinamos tokios aksiomos:  

a) operacija  yra asociatyvioji su visais a, b, c  G, t. y. 

 (a  b)  c  a  (b  c); 

b) egzistuoja toks vienetinis neutralusis operacijos *  elementas e, kad su visais a  G 

 a  e  e  a  a; 

c) kiekvienam a  G  egzistuoja toks atvirkštinis (simetriškasis) elementas a
–1

  G,   kad  

 a  a
–1

  a
–1

  a  e. 

Grupę ţymėsime simboliu <G; >. 

Grupės <G; > elementų skaičių ţymėsime |G|. Jis gali būti baigtinis arba begalinis. 

Jeigu grupėje <G; > reikalaujame, kad būtų tenkinama komutatyvumo aksioma  b  a  a  b. 

Tuomet sakome, kad grupė yra komutatyvioji (Abelio). 

Daţnai operacijai   grupėse ţymėti vartosime daugybos ţenklą, t. y. rašysime a  b vietoj a  b ir 

vadinsime grupę multiplikacine, t. y. <G; >. Jeigu vartosime sudėties ţenklą <G; +>, tuomet grupę 

vadinsime adicine ir ţymėsime a
–1 

= –a bei e = 0. Tokie ţymėjimai daţnai pasitaiko Abelio grupėse (van der 

Varden, 1976). 

2.38. Teorema. Grupėje yra tik vienas vienetinis elementas. 

▲ Tarkime, yra du vienetiniai elementai e bei e ir e  e. Tuomet gauname e  e  e ir e  e  e. 

Todėl e  e.▼ 

2.39. Teorema. Kiekvienam grupės G elementui egzistuoja vienintelis atvirkštinis elementas. 

▲ Tarkime, kad x ir y yra atvirkštiniai elementui  a  G. Remdamiesi asociatyvumo savybe 

gauname 

 x  xe  x(ay)  (xa)y  ey  y.▼ 

2.40. Apibrėžimas. Tarkime, <G; * > yra grupė ir A  G. Jeigu su bet kuriais a, b  A, gaunama a 

 b  A, o iš sąlygos a  A gauname, kad ir a
–1 
 A, tuomet struktūra <A; > vadinama grupės <G; 

> pogrupiu ir ţymima <A; >  <G; >. Kitaip tariant, pogrupis yra grupė, apibrėţta elementų 

poaibyje A  G. 

2.41. Pavyzdys. Imkime visas 3 1  šaknis, t. y. e1=1, ie
2

3

2

1
2  , ie

2

3

2

1
3  , kurios yra 

taisyklingo lygiakraščio trikampio, įbrėţto į vienetinį apskritimą, viršūnėse. Šios šaknys sudaro 

multiplikacinę grupę  ;13 daugybos operacijos atţvilgiu. 

Grupę patogu pateikti Keilio lentele. Daugybos operaciją atitinka trikampio sukimas 120

 kampu apie 

jo centrą. 
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1322

3211
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eeee
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2.42. Pavyzdys. n-tojo laipsnio vieneto šaknys 
n 1   (Sakalauskas, et al., 2007). 

2.43. Pavyzdys. Liekanų klasės Zp
*
  Zp\{ 0 }, čia p – pirminis skaičius, taip pat sudaro grupę 

daugybos atţvilgiu, atliekant operacijas moduliu p. 

Toliau liekanų klases ţymėsime be brūkšnelio, kai bus aišku, apie kokią grupę kalbama. 

Grupės <Z5
*
; > daugybos Keilio lentelė: 

12344

24133

31422

43211

4321

.

 

Prisiminę Oilerio funkcijos (p) apibrėţimą,  gauname |Zp
*
|  (p)  p – 1, o |Zp|  p. 

Pastebėsime, kad multiplikacinė grupė Zp
*
 yra Abelio grupė ir |Zp

*
|  p – 1. Kiekvienam grupės Zp

*
 

elementui a gauname  

a
p–1

 1(mod p), 

kai (a, p)  1. Taigi turime maţosios Ferma teoremos teiginį. 

Šis rezultatas yra bendresnės Oilerio teoremos išvada, t. y.  

a
(p)

  1(mod p), (a, p)  1. 

2.44. Pavyzdys. Nesunku pastebėti, kad (125)  125 – 25  100, todėl 2
100

  1(mod 125). 

Toliau paminėsime kai kurias svarbias kriptografijoje grupes. 

2.45 Pavyzdys. Laisvosios grupės  (Магнус, et al., 1974)  (Sakalauskas, et al., 2007). 

2.46. Apibrėžimas. Ciklinė grupė. Grupė, kurią sudaro fiksuoti elemento a laipsniai, vadinama 

cikline, o elementas a – jos generatoriumi.  

Jei a
n
  e, ciklinė grupė vadinama baigtine, t. y.  

 Cn = {e, a
1
, a

2
, ..., a

n-1
}, a

1
  a. 

Šioje grupėje a
i 
 a

j
, jeigu j  i, i < n, j < n,  ir a

n 
= e. Jeigu n yra pirminis skaičius, tai Cn neturi tikrinių 

pogrupių (t. y. pogrupių, nesutampančių su {e} ir Cn). Jeigu n nėra pirminis skaičius, kiekvieną n daliklį 

atitinka grupės Cn pogrupis. Skaičių m, dalijantį n, atitinka pogrupis, kurį sudaro elementai 

1,,1,0,)( 
m

n
ka km  . Šis pogrupis taip pat yra ciklinis. Jeigu G – grupė, o a yra G elementas, tuomet 

sakoma, kad elementas a yra n-tosios eilės (jeigu a generuoja n-tosios eilės ciklinę grupę). Jeigu a yra 

antrosios eilės, tuomet a
-1 

= a, ir n-tosios eilės elementams turime a
–1 

=  a
n-1

.  

Bet kuri ciklinė grupė – komutatyvioji grupė. 

Galimos ir begalinės eilės ciklinės grupės. Jas sudaro elementai e, a
n
, a

-n
, n =1, 2, 3, ...  Jeigu grupės G 

elementas a generuoja begalinės eilės pogrupį, tuomet sakoma, kad a turi begalinę eilę. 

0 11 e

ie
2

3

2

1
2 

ie
2

3

2

1
3 

x

y
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2.47. Pavyzdys. Begalinė adicinė ciklinė grupė <Z; +>. Šioje grupėje anaaaa
n

n    ; 

)()()()( anaaaa

n

n 

  
 , n  N; a  1 – grupės generatorius. 

2.48. Pavyzdys. Imkime algebrinės lygties z
n 

= 1, z  C, sprendinius zi, i = 0, 1, 2, ...,      n – 1. 

Aišku, kad i
i z

n

i
z )(

2
exp 1


. Turime n-tosios eilės ciklinę grupę elementų daugybos atţvilgiu; 

tai – vieneto šaknų grupė. 

2.49. Pavyzdys. Lygiakraščio trikampio simetrijos grupė D3  (Гроссман, et al., 1971)  

(Sakalauskas, et al., 2007). 

2.50. Pavyzdys. Tiesioginė grupių sandauga  (Matuliauskas, 1985)  (Sakalauskas, et al., 2007). 

2.51. Grupė <Zp
*
, > ir jos generatoriai. Grupė Zp

*
, kai p – pirminis, yra ciklinė. Tačiau rasti 

generatorių g, kai duotas p, bendruoju atveju sudėtinga. Net patikrinti, ar g duotajam p yra 

generatorius, problemiška. Tačiau jei ţinoma, kad  p = 2q + 1, o q – pirminis skaičius, tuomet rasti 

generatorių lengviau. Priminsime, kad |Zp
*
|  p – 1, tada |Zp

*
|  2q. 

2.52. Teorema. Jeigu p = 2q + 1 yra pirminis ir q – pirminis, tuomet g  Zp
*
 yra generatorius tada 

ir tik tada, kai g
q
  1 ir g

2
  1.  

Kitaip tariant, kai q yra ţinomas, paprasta patikrinti, ar g yra generatorius. Remdamiesi šia teorema 

ir parinkę skirtingus elementus g tikriname, ar tai nėra generatorius. 

2.53. Teorema. Jeigu g yra generatorius ir i nesidalija iš q bei 2, tuomet g
i
 yra generatorius. 

▲     qq
i

pq
i

qqqiqiq gggggggg 





 12

1
12

1
21)( . Kai i  r + jq, tai  

rjprjqri gggggg 212222   )( . Bet 2r < 2q, todėl r < q ir g
2r

  1. ▼ 

Kiek generatorių yra grupėje  Zp
*
? Bet kuris g

i
, kai i nesidalija iš 2 ir q, o 1  i  2q, yra generatorius. 

Taigi turime (2q)  q – 1 generatorių, kai q > 2. Kodėl? 

2.54. Pavyzdys. Grupė <Z7
*
; >. Ją sudaro tokie elementai a, kad DBD  (a, 7)  1, t. y. 1, 2, 3, 4, 5, 

6. Generatorių skaičius yra (2  3)  3 – 1  2, nes 7  2  3 + 1 ir q  3. Nesunkiai randame vieną 

generatorių, pvz., g  3. Tuomet 3
i
 yra generatorius, kai i  5, nes 2 |  5, q |  5. Pateikiame grupės 

<Z7
*
; > Keilio lentelę:  

 .1234566

2461355

3625144

4152633

5316422

6543211

654321

 
Daugyba atliekama moduliu 7. 

2.55. Uždavinys. Raskite visus grupės <Z11
*
; > generatorius. 

2.56. Apibrėžimas. Ţiedu vadiname dviveiksmę algebrinę struktūrą, nusakytą   netuščioje aibėje R, 

t. y. <R; +; >, jeigu: 

a) struktūra <R; +> yra adicinė Abelio grupė;  

b) <R; > – multiplikacinė asociatyvioji struktūra (pusgrupė);  

c) su visais a, b, c  R tenkinami distributyvumo  dėsniai: 

 a(b + c)  ab + bc ir (b + c)a  ba + ca. 
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Adicinės grupės neutralųjį elementą toliau ţymėsime 0, priešingą elementui a ţymėsime –a. Tuomet 

vietoj a + (–b) paprastai rašysime a – b. Nesunku patikrinti, kad  a  0  0  a  0 su visais a  R. Iš čia  

gauname (–a)b  a(–b) su visais a, b  R. 

Paprasčiausias ţiedo pavyzdys – sveikųjų skaičių ţiedas <Z; +; >.  

2.57. Apibrėžimas. Ţiedas vadinamas komutatyviuoju, jeigu daugyba struktūroje  <R; > yra 

komutatyvi. 

2.58. Apibrėžimas. Jeigu egzistuoja toks daugybos neutralusis elementas e (daţnai ţymimas tiesiog 

1), kad ea  ae  a su visais a  R, tuomet sakome, kad turime ţiedą su vienetu. 

2.59. Apibrėžimas. Ţiedą vadiname lauku, jeigu struktūra <R; > yra multiplikacinė Abelio grupė. 

Akivaizdu, kad bet kuris laukas turi ne maţiau kaip du elementus. Pvz., dviejų elementų laukas 

<{0, 1}; +, >: 

+ 0 1   0 1 

0 0 1  0 0 0 

1 1 0  1 0 1 

Lauke abu distributyvumo dėsniai sutampa. Kodėl? 

2.60. Teorema. Liekanų ţiedas <Zm; +, > yra laukas, kai m yra pirminis, t. y. m  p. 

▲ Jeigu m  p – pirminis, tai kiekvienam nenuliniam elementui a  Zm galime rasti atvirkštinį. Tai 

išplaukia iš lyginio ax  1(mod p) išsprendţiamumo, nes a  {1, 2, ..., p – 1} ir (a, p)  1. Todėl 

turime lauką <Zp; +;  > . ▼ 

Teiginį pailiustruojame pavyzdţiu. Imkime ţiedą <Z4; +; > ir sudarykime struktūrų <Z4; +> ir <Z4; > 

lenteles, t. y. elementų sudėties ir daugybos lenteles: 

+ 0 1 2 3 
 

 0 1 2 3 

0 0 1 2 3 
 

0 0 0 0 0 

1 1 2 3 0 
 

1 0 1 2 3 

2 2 3 0 1 
 

2 0 2 0 2 

3 3 0 1 2 
 

3 0 3 2 1 

<Z4; +>     <Z4; > 

Taigi <Z4
*
; > nėra grupė; Z4

*
  Z4\{0}; elementas 2 neturi atvirkštinio. 

2.61. Apibrėžimas. Kiekvienas baigtinis laukas vadinamas Galua lauku ir ţymimas F arba GF(q) 

(Galois Field). Reikia pastebėti, kad egzistuoja baigtiniai Galua laukai, turintys q  p
n
 elementų; 

čia p – pirminis, o n – bet kuris teigiamas sveikasis skaičius. Daţniausiai naudojami Galua laukai, 

kai q  2
n
 (Кострикин, 1977). 

Pateikiame pavyzdį lauko, turinčio keturis elementus:  F  {0, 1, , }; į ,  prasmę kol kas 

nesigiliname. Elementų sudėtis ir daugyba pateiktos lentelėse: 

 

+ 0 1     0 1   

0 0 1    0 0 0 0 0 

1 1 0    1 0 1   

   0 1   0   1 

   1 0   0  1  
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Siūlome patikrinti distributyvumo dėsnius. 

2.62. Teorema. Visi ţiedo <R; +, > su vienetu (1  0) elementai, turintys atvirkštinius elementus, 

daugybos atţvilgiu sudaro grupę GR.  

▲Kadangi GR aibėje yra vienetas ir daugybos asociatyvumas tenkinamas, pakanka parodyti tik 

uţdarumą aibėje GR, t. y. kad bet kurių dviejų elementų a ir b iš GR sandauga a  b taip pat 

priklauso GR. Tikrai, (ab)
–1

  b
–1

a
–1

, nes (ab)(b
–1

a
–1

)  a(bb
–1

)a
–1

  a  e  a
–1

  aa
–1

  e. Taigi 

egzistuoja ab elemento atvirkštinis.▼ 

Ţiede <Zm; +,  > grupę GR sudaro elementai {a | (a, m)  1}. 

2.63. Atvaizdţiai f: A  B gali būti panaudoti perkeliant algebrinę struktūrą aibėje A (grupė, 

ţiedas) į bestruktūrę aibę B, t. y. indukuoti struktūrą aibėje B  (Sakalauskas, et al., 2007). 

Tarkime, <R; +, > yra ţiedas, o  – bijekcinis aibės R atvaizdis į aibę S. Tuomet atvaizdţiu  galima 

apibrėţti ţiedo struktūrą ir aibėje S, kad  būtų izomorfizmas. Kitaip tariant, paėmę du ţiedo R elementus r1 

ir r2, jų vienareikšmę atitiktį su aibės S elementais nusakome atvaizdţiu (r1)  s1 ir (r2)  s2. Elementų r1 ir 

r2 sumai imame (r1 + r2)  s1 + s2, o sandaugai – (r1r2)  s1  s2. Taip nusakius atvaizdį , pildomos visos 

homomorfizmo savybės. Aibėje S gautą struktūrą galime vadinti ţiedo struktūra, kurią indukuoja . Be to, 

jeigu ţiedas <R; +, > turi kokių nors papildomų savybių, pvz., yra laukas, tai tos savybės perkeliamos į S. 

Taikant šį principą, patogu gauti baigtinio lauko <Zp; +, >, kurį sudaro liekanų klasės a  moduliu p, t. y. 

faktoraibė Z/(p), vaizdą  (Sakalauskas, et al., 2007). 

Paţymėkime pirminį skaičių  p atitinkančią sveikųjų skaičių aibę Fp  {0, 1, 2, ..., p – 1}. Tegu : Zp 

 Fp atvaizdis nusakomas taisykle ( a )  a, a  0, 1,..., p – 1. Tuomet aibė Fp, turinti lauko struktūrą, 

indukuojamą atvaizdţio , vadinama p eilės Galua lauku – GF(p). 

Remiantis tuo, kas pasakyta, atvaizdis : Zp  Fp yra izomorfizmas, todėl  skaičiavimuose naudojant  

lauko Fp elementus  pasitelkiama įprasta sveikųjų skaičių aritmetika, redukuojant moduliu p (sudarant 

liekanų klases) (Lidl, et al., 1983). 

2.64. Daugianarių žiedas Zm[x]. Imkime daugianarį  m
m xaxaaxf 10)(

 



m

k

k
k xa

0

, ak  

Zm, am  0; ak yra daugianario koeficientas,  skaičius m  0 – daugianario eilė, x – kintamasis. 

Daugianariai f(x) ir g(x) lygūs tada ir tik tada, kai ak  bk visiems k, t. y. 

 )()(
00

xgxbxaxf
m

k

k
k

m

k

k
k  



  ak  bk, mk ,1 . 

Sudedant daugianarius, pakanka sudėti koeficientus prie vienodų x laipsnių, t. y.  

 



s

k

k
k

r

k

k
k

m

k

k
k xcxbxaxgxfxh

000

)()()( , 

 

















.,,

,,,

),,min(,

mresantmkrkaia

rmesantrkmkaib

rmkkaiba

c

k

k

kk

k  

Daugianarių sandauga p(x)  f(x)  g(x) apibrėţiama formule 

 p(x)  p0 + p1x + ... + pm+rx
m+r

, 

 

rjmi

kji

jik bap







0,0

. 

Daugianarių aibė Zm[x] su apibrėţtomis sudėties ir daugybos operacijomis sudaro ţiedą. Tikriname 

betarpiškai. 
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Tarkime, Zm  Z2 ir f(x)  1 + 0  x + 1  x
2
, o g(x)  1 + 1  x + 1  x

2
. Tuomet  

 f(x) + g(x)  (1 + x
2
) + (1 + x + x

2
)  x ir    

 f(x)  g(x)  (1 + x
2
) (1 + x + x

2
)  1 + 1  x + 1  x

3
 + 1  x

4
  1 + x + x

3
 + x

4
. 

2.65. Imkime daugianarių ţiedą Z2[x], t. y. ţiedą, kurį sudaro daugianariai su koeficientais, 

priklausančiais laukui Z2. Daugianaris, neturintis šaknų tame lauke, vadinamas pirminiu. 

Pavyzdţiui, lygtis x
2
 + x + 1  0 lauke Z2 neišsprendţiama. Dalijant daugianarį, kurio eilė m  2, 

tame lauke gaunamos liekanos 0, 1, x, x + 1,  atstovaujančios liekanų klasėms  moduliu (x
2
 + x + 1). 

Todėl faktorţiedą Z2[x]/(x
2
 + x + 1) sudaro 4 elementai. 

Pateikiame veiksmų lenteles faktorţiede Z2[x]/(x
2
 + x + 1): 

 

 + 0 1 x x+1   0 1 x x+1 

0 0 1 x x+1  0 0 0 0 0 

1 1 0 x+1 x  1 0 1 x x+1 

x x x+1 0 1  x 0 x x+1 1 

x+1 x+1 x 1 0  x+1 0 x+1 1 x 

 

Iš lentelių matome, kad faktorţiedas Z2[x]/(x
2
 + x + 1) yra laukas. Rezultatas analogiškas faktorţiedui 

Z/(p), kai p  2. Todėl pirminiai skaičiai ir pirminiai daugianariai yra labai svarbūs konstruojant laukus. 

Teisinga teorema, pagrindţianti šią analogiją. 

2.66. Teorema. Tarkime, kad f yra daugianaris, priklausantis ţiedui F[x]. Faktorţiedas F[x]/(f) yra 

laukas tada ir tik tada, kai daugianaris f neskaidomas lauke F, t. y. kai jis yra pirminis [6]. 

2.67. Teorema. Baigtiniame lauke Fq, turinčiame q elementų, kiekvienam elementui a  Fq 

teisinga lygybė a
q
  a. 

▲ Kai a  0,  lygybė a
q
  a yra akivaizdi. Tarkime, kad a  0 yra lauko Fq elementas. Paėmę visus 

lauko Fq elementus, nelygius nuliui, gausime  

 a1, a2, ..., aq-1. 

Padauginame juos iš elemento a ir gauname naują elementų, priklausančių laukui Fq, rinkinį: 

  aa1, aa2, ..., aaq-1. 

Čia elementai nelygūs nuliui ir yra skirtingi, nes iš lygybės aai  aaj, kai i j, gautume ai  aj. To 

negali būti, todėl ir rinkinį aa1, aa2, ..., aaq-1 sudaro visi lauko Fq nariai. Iš čia akivaizdu, kad  

rinkinių sandaugos turi būti tos pačios, t. y.  

 








 
1

1

1

1

1
q

i

i

q

i

i
q aaa . 

Iš čia gaunama a
q-1

  1,  arba, padauginus abi lygybės puses iš a  0, a
q
  a. ▼ 

Galua lauko GF(2
n
) atveju gaunama 12 12 n

. Lygybė a
q-1

  1 taip pat leidţia rasti ir atvirkštinį 

elementą a
–1

  a
q–2

. 

2.68. Teorema. Multiplikacinė grupė bet kuriame baigtiniame lauke GF(p
n
) yra ciklinė grupė [6]. 

2.69. Baigtinio lauko elementų reiškimas. Imkime pirminį daugianarį f  x
4
 + x

3
 + 1 ir sudarykime 

visus Galua lauko elementus, kuriuos gausime faktorizuodami ţiedą Z2[x] moduliu f. Kadangi 

dalydami ţiedo Z2[x] daugianarį gauname liekaną a0 + a1x + a2x
2
 + a3x

3
, turėsime 2

4
 elementų, nes 

ai  Z2, t. y. 2  2  2  2  2
4
. Išvardykime juos. 

Konstantos: 0, 1. 

Tiesiniai elementai: a, a + 1. 

Kvadratiniai elementai: a
2
, a

2
 + 1, a

2
 + a + 1, a

2
 + a. 
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Kubiniai elementai: a
3
, a

3
 + 1, a

3
 + a + 1, a

3
 + a

2
, a

3
 + a

2
 + 1, a

3
 + a

2
 + a, a

3
 + a

2
 + a + 1, a

3
 + a. 

Taip išreikštų lauko GF(2
4
) elementų sudėtis – tai ne didesnio kaip trečiojo laipsnio polinomų sudėtis, 

veiksmus atliekant su koeficientais lauke Z2. 

Dauginant elementus, reikia atsiţvelgti į tai, kad a
4
 + a

3
 + 1  0 (mod f) ir laikyti tiesiog, kad a

4
 + a

3
 + 

1 = 0. Pavyzdţiui, 

a
7
  a

4
  a

3
  (a

3
 + 1) a

3
  a

6
 + a

3
  a

4
  a

2
 + a

3
, nes a

4
 + a

3
 + 1  0, ir iš čia a

4
  a

3
 + 1. Lauke Z2 –1  

1. 

Toliau tęsdami skaičiavimus gauname a
4
  a

2
 + a

3
  (a

3
 + 1)a

2
 +a

3
  a

5
 + a

2
 + a

3
  a

4
  a + a

2
 + a

3
  (a

3
 

+ 1)a + a
2
 + a

3
  1 + a + a

2
 (Grigutis, 1998). 

Palyginimui sudarome lentelę, atsiţvelgdami į tai, kad multiplikacinė grupė GF(2
4
) — ciklinė grupė, 

kurią generuoja elementas a: 

Laipsninis 

reiškimas 

Polinominis 

reiškimas 

Vektorinis 

reiškimas 

0 0 (0000) 

1 1 (0001) 

a a (0010) 

a
2
 a

2 
(0100) 

a
3
 a

3 
(1000) 

a
4
 a

3
 + 1 (1001) 

a
5
 a

3
 + a + 1 (1011) 

a
6
 a

3
 + a

2
 +a + 1 (1111) 

a
7
 a

2
 + a + 1 (0111) 

a
8
 a

3
 + a

2
 + a (1110) 

a
9
 a

2
 + 1 (0101) 

a
10

 a
3
 + a (1010) 

a
11

 a
3
 + a

2
 + 1 (1101) 

a
12

 a + 1 (0011) 

a
13

 a
2
 + a (0110) 

a
14

 a
3
 + a

2
 (1100) 

 

Polinomą a0 + a1x + a2x
2
 + a3x

3
 tapatiname su dvejetainiu ţodţiu (a0a1a2a3), ai  Z2. 

Apskaičiuosime, pvz., elemento a
10

 polinominę išraišką, faktorizuodami moduliu (a
4
 + a

3
 + 1). 

Turime  

 a
10 

a
4
 + a

3
 + 1 

 a
10

 + a
9
 + a

6 
a

6
 + a

5
 + a

4
 + a

3
 + a  

 a
9
 + a

6 
 

 a
9
 + a

8
 + a

5
  

 a
8
 + a

6
 + a

5
   

 a
8
 + a

7
 + a

4
  

 a
7
 + a

6
 + a

5
 + a

4 
 

 a
7
 + a

6
 + a

3
   

 a
5
 + a

4
 + a

3
  

 a
5
 + a

4
 + a  

 a
3
 + a  

 

Dauginant laipsnius a
k
 ir a

s
 veiksmai atliekami su laipsniais moduliu 15, t. y. 

 a
k
  a

s
  a

(k+s) mod 15
. 

Analogiškai būtų nagrinėjamas ir laukas Zp[x]/f(x); čia f(x) – neredukuojamas lauke Zp daugianaris. 
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3. SUDĖTINGUMO TEORIJA 

Šiame skyriuje apibrėšime algoritmo sąvoką, supaţindinsime su algoritmų realizavimu Tiuringo 

mašinomis ir uţdavinių sudėtingumo klasėmis (P, NP, NP pilnųjų uţdavinių) bei pateiksime šių klasių 

uţdavinių pavyzdţius. 

Sudėtingumo teorija nagrinėja uţdavinių sudėtingumą. Ţinoma, tai lemia ne uţdavinio formuluotės, o 

jam spręsti skirto algoritmo sudėtingumas, todėl daţnai tokia teorija vadinama algoritmų sudėtingumo 

teorija. Algoritmo sudėtingumas suprantamas kaip laikas (veiksmų skaičius) ir (arba) atmintinės kiekis, 

reikalingi uţdaviniui išspręsti. 

Algoritmas (lot. algorismus < Algorithmi < arab. Al Chorezmi) – tai veiksmų seka tam tikram 

rezultatui pasiekti. 

Algoritmui reikalinga: 

1) pateikti įvesties duomenis; 

2) juos uţkoduoti tam tikra abėcėle; 

3) pateikti uţdavinio egzempliorių (konkretų iš daugelio galimų). 

Algoritmo išvesties duomenys gali būti: 

1. Apskaičiuotas ieškomas rezultatas. Pavyzdţiui, skaičius n išskaidomas į dauginamuosius p, q, 

kurie pateikiami kaip atsakymas. Tai – išspręstas skaičiavimo uţdavinys.  

2. Atsakymas TAIP arba NE. Tai – išspręstas sprendimo priėmimo uţdavinys.  

Apsiribokime sprendimo priėmimo uţdaviniais, t. y. tokiais, kurių atsakymas yra TAIP arba NE. Šių 

uţdavinių rezultatą galima išreikšti 1 bitu, gebančiu įgyti reikšmę 0 arba 1. Tokių uţdavinių pavyzdţiai: 

 Ar fragmentas P yra simbolių eilutėje T? 

 Ar dviejų aibių S ir T sankirta yra tuščia? 

 Ar duotame grafe su svoriais G iš viršūnės A į viršūnę B egzistuoja toks kelias, kurio svoris ne 

didesnis nei k? 

Paskutinis pavyzdys rodo, kad daţnai optimizavimo uţdavinį galima performuluoti į sprendimo 

priėmimo: įvedant parametrą k ir klausiant, ar optimali reikšmė yra ne didesnė (ne maţesnė) uţ k. Jei 

parodysime, kad sprendimo priėmimo uţdavinys yra „sudėtingas―, tai reikš, kad atitinkamas optimizavimo 

uţdavinys taip pat yra „sudėtingas―. 

3.1. DETERMINUOTOSIOS IR NEDETERMINUOTOSIOS TIURINGO 

MAŠINOS 

Tiuringo mašina – abstraktus kompiuterio darbą modeliuojantis įrenginys, kurį 1936 metais sukūrė 

Alanas Tiuringas, norėdamas matematiškai apibrėţti algoritmus, kuriuos gali vykdyti mums įprasti 

kompiuteriai. 

Tiuringo mašina – tai automatas, gebantis vykdyti be galo daug nustatytų instrukcijų iš tam tikros 

baigtinės jų aibės ir turintis neribotus atmintinės išteklius. Vykdant instrukcijas, kinta mašinos būsenos. 

Skirtingų instrukcijų ir būsenų skaičiai yra baigtiniai. 

Tiuringo mašiną (TM) sudaro: 

1. Begalinė juosta, padalyta į langelius, kurių kiekviename gali būti vienas iš vartojamos 

abėcėlės simbolių. 

2. Abėcėlę sudaro tuščias simbolis ('0') ir vienas ar daugiau kitų simbolių. Į neuţpildytus 

langelius ţiūrima kaip į uţpildytus tuščiu simboliu.  

3. Galvutė, skaitanti ir rašanti į juostos langelį, taip pat gali judėti į abi juostos puses. 

4. Būsenų registras, kuriame saugoma TM būsena. Būsenų skaičius yra baigtinis, pradinė būsena 

visada apibrėţta.  
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5. Veiksmų lentelė arba valdymo įrenginys, nusakantis, kokį simbolį galvutė turi rašyti į juostą, į 

kurią pusę per vieną langelį pajudėti ('K' – į kairę, 'D' – į dešinę), taip pat kokia bus nauja 

būsena atsiţvelgiant į esamą būseną bei perskaitytą langelio reikšmę. Jei veiksmų lentelėje 

neaprašytas dabartinės būsenos ir langelio reikšmės veiksmas, mašina baigia darbą ir sustoja. 

3.1. Apibrėžimas. Vienos juostos Tiuringo mašiną galima aprašyti septynetu dydţių ir aibių M = 

(Q, Γ, Σ, s, b, F, δ), kur: 

Q – baigtinė būsenų aibė, 

Γ – baigtinė juostos abėcėlės aibė, 

Σ – baigtinė pradinė abėcėlė (Σ  Γ), 

s – pradinė būsena (sQ), 

b – tuščias simbolis (b Γ\Σ), 

F – aibė galutinių arba priimamų būsenų (FQ), 

δ : QΓ  QΓ{K, D} – dalinė funkcija, nusakanti perėjimą iš vienos būsenos į kitą; K – galvutės 

postūmis kairėn, D – dešinėn.  

3.2. Apibrėžimas. Naudojant k juostų, Tiuringo mašiną taip pat galima aprašyti kaip M = (Q, Γ, Σ, 

s, b, F, δ), tik funkcija δ skirsis: 

δ : Q Γ
k
  Q (Γ{K, D, S})

k
; S rodo, kad juosta paliekama toje pat pozicijoje. 

Jei kiekvienai simbolio ir būsenos porai skirta daugiausia viena reikšmė veiksmų lentelėje, Tiuringo 

mašina vadinama determinuotąja, priešingu atveju – nedeterminuotąja.  

Kiekviena Tiuringo mašina skaičiuoja dalinę suskaičiuojamąją funkciją pagal duotą pradinę simbolių 

seką, t. y. elgiasi kaip kompiuterio programa. Įrodyta, kad kiekvienos Tiuringo mašinos veiksmų lentelę 

galima uţrašyti kaip simbolių seką. Taigi galima sukonstruoti tokią Tiuringo mašiną, kuri, gavusi kitos 

Tiuringo mašinos veiksmų lentelę ir pradinius duomenis simbolių eilutės pavidalu, suskaičiuos duotos 

Tiuringo mašinos funkcijos rezultatą. Tokia Tiuringo mašina vadinama universaliąja. 

3.3. Tiuringo mašinos sustojimo problema. Ar egzistuoja toks algoritmas, kuris per baigtinį laiką 

nustatytų, ar bet kuri Tiuringo mašina su ţinoma pradine juosta sustos?  

Šis klausimas tolygus kitam: ar egzistuoja toks algoritmas, kuris per baigtinį laiką nustatytų, ar sustos 

universalioji Tiuringo mašina su ţinoma pradine juosta? 

Įrodoma, kad toks algoritmas neegzistuoja. 

A. Tiuringo ir A. Churcho nepriklausomai suformuluota tezė, kitaip dar vadinama Churcho ir Tiuringo 

teze, ar Tiuringo teze:  

Bet kuris procesas, kurį natūraliai galima pavadinti efektyvia procedūra, gali būti realizuotas Tiuringo 

mašina.  

Kartais minima, jog ta ar kita programavimo kalba atitinka Tiuringo standartą. Tai reiškia, jog ja 

įmanoma suprogramuoti visas uţduotis, kurias galėtų atlikti Tiuringo mašina. Pavyzdţiui, asembleris, nors ir 

sunki kalba, tačiau Tiuringo standartą atitinka, tuo tarpu SQL – ne. 

3.2. ALGORITMŲ REALIZAVIMAS TIURINGO MAŠINOMIS 

3.2.1. LYGIŠKUMO INDIKATORIUS 

Duota vienetų ir nulių eilutė, kurios pabaigą rodo simbolis P (3.1 pav.). Vietoj to simbolio reikia 

įrašyti 1, jei vienetų skaičius nelyginis, arba 0, jei vienetų skaičius lyginis. 
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...  1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 P  ... 

 

3.1 pav. Pradinės juostos pavyzdys 

Tiuringo mašina pradeda darbą stumdama galvutę nuo pirmo kairiojo eilutės simbolio į dešinę. Mašina 

gali būti dviejų būsenų, kurios pasitelkiamos lyginiam ir nelyginiam vienetų skaičiui indikuoti. Būsenos 

keičiasi perskaičius juostoje vieneto simbolį. Tiuringo mašina aprašoma tokia lentele, kurioje pradinė būsena 

– 0: 

Būsena Skaito Rašo Juda Nauja 

būsena 

0 0 0 > 0 

0 1 0 > 1 

0 P 0  Stop 

1 0 0 > 1 

1 1 0 > 0 

1 P 1  Stop 

 

Baigus darbą, vietoj simbolio P parašomas atsakymas. Šiame pavyzdyje Tiuringo mašinos galvutė 

juda tik į dešinę, informacija į juostą neįrašoma, nes ji nereikalinga algoritmui vykdyti. 

Daugumoje Tiuringo mašinų, esant tam tikrai būsenai, atliekama vienos krypties paieška ir daţniausiai 

judama kuria nors viena kryptimi. Atsiţvelgus į šį faktą, galima sudaryti Tiuringo mašinų būsenų diagramas, 

kurios yra paprastesnės ir vaizdingesnės, nei pavaizduotos lentelių pavidalu. 

Kiekviena diagramos rodyklė vaizduoja kurią nors lentelės eilutę. Būsenos vaizduojamos apskritimais; 

būsena rašoma apskritime, prie rodyklės rašomas trejetas (skaitomas simbolis, rašomas simbolis, galvutės 

judesio kryptis). 

3.2 paveiksle parodyta aprašyto lygiškumo indikatoriaus būsenų diagrama. 

 

3.2 pav. Lygiškumo indikatoriaus Tiuringo mašinos būsenų diagrama 

Jei lygiškumo indikatoriaus Tiuringo mašinai būtų pateikta 3.1 pav. parodyta pradinė eilutė, tai, 

mašinai sustojus, juosta atrodytų taip, kaip pavaizduota 3.3 pav. 

 

 

 

 

q1 q2 

Stop 

(1, 0 , >) (0, 0 , >) (0, 0 , >) 

(1, 0 , >) 

(P, 1 ,   ) (P, 0 ,   ) 
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...  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  ... 

 

3.3 pav. Juostos pavyzdys sustojus lygiškumo indikatoriaus Tiuringo mašinai  

3.2.2. SKLIAUSTINIŲ IŠRAIŠKŲ TIKRINIMAS 

Uţdavinys – patikrinti, ar taisyklinga skliaustinė išraiška, t. y. ar kiekvienas atidaromasis skliaustas 

turi porinį uţdaromąjį: 

( ( ( ( ) ( ) ) ( ) ) ) – taisyklinga išraiška, 

( ( ) ) ), ) ) – netaisyklingos išraiškos. 

Tikrinimo procedūra: 

 judant iš kairės į dešinę, randamas pirmas uţdaromasis skliaustas „)‖, judant į kairę – porinis 

atidaromasis skliaustas „(― ir abu skliaustai išbraukiami; 

 procesas kartojamas, kol išbraukiamos visos skliaustų poros. Jei lieka neišbrauktų neporinių 

skliaustų, išraiška netaisyklinga, jei nelieka – taisyklinga. 

Duota juosta, kurioje parašyta skliaustinė išraiška, jos pradţia ir pabaiga paţymėtos simboliais A. 

 

...  A ( ( ) ) ) A  ... 

 

3.4 pav. Pradinės juostos pavyzdys 

Tiuringo mašina aprašoma tokia lentele, kurioje pradinė būsena – 0: 

Būsena Skaito Rašo Juda Nauja 

būsena 

0 ( ( > 0 

0 X X > 0 

0 ) X < 1 

0 A A < 2 

1 ) ) < 1 

1 X X < 1 

1 ( X > 0 

1 A 0  Stop 

2 X X < 2 

2 ( 0  Stop 

2 A 1  Stop 

 

3.5 paveiksle parodyta aprašyto skliaustinių išraiškų tikrinimo būsenų diagrama. 
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3.5 pav. Skliaustinių išraiškų tikrinimo būsenų diagrama 

Jei skliaustinių išraiškų tikrinimo Tiuringo mašinai būtų pateikta 3.4 pav. parodyta pradinė eilutė, tai, 

mašinai sustojus, juosta atrodytų taip, kaip pavaizduota 3.6 pav. 

 

...  0 X X X X X A  ... 

 

3.6 pav. Juostos pavyzdys sustojus skliaustinių išraiškų tikrinimo Tiuringo mašinai  

3.3. UŢDAVINIŲ SUDĖTINGUMAS 

Uţdavinio sudėtingumas gali būti vertinamas pagal jam spręsti sunaudojamo laiko ir (arba) atmintinės 

kiekį. Kadangi šie veiksniai priklauso nuo įvairių uţdavinio pradinių duomenų, pasitelkiami apytiksliai 

įverčiai, priklausantys nuo pradinių duomenų apimties. 

 

3.7 pav. Asimptotinis viršutinis įvertis 

q1 q0 Stop 

((, X , >) 

( ), X , <) 

(A, 1,   ) 

((, 0,   ) (A, A, <) 

(X, X, <) 

q2 

( ), ) , <) 

(X, X, <) 

((, (, >) 

(X, X, >) 

(A, 0,   ) 
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Daţniausiai vartojamas asimptotinis viršutinis įvertis (3.7 pav.). Tegu f ir g yra dvi funkcijos, 

apibrėţtos natūraliųjų skaičių aibėje, o reikšmės visada yra teigiamieji skaičiai. Sakykime, kad f(n)=O(g(n)), 

jei egzistuoja tokia teigiamoji konstanta c ir toks natūralusis skaičius n0, kad galioja nelygybės: 

0 ≤ f(n) ≤ c g(n), kai n  n0. 

Suskaičiuokime, kiek elementarių daugybos operacijų reikia atlikti dauginant stulpeliu du skaičius, 

turinčius po n skaitmenų. Kadangi kiekvieną dauginamojo skaitmenį dauginame iš visų daugiklio skaitmenų, 

tokių operacijų būtų nn = n
2
 (sumos operacijos algoritme nevertiname, nes sumuojama daug greičiau, todėl 

skaičiavimo spartai ji daro maţai įtakos). Vadinasi, jei dauginami skaičiai vidutiniškai turi po n skaitmenų, 

galima sakyti, kad šio algoritmo sudėtingumas yra O(n
2
). 

3.4. P UŢDAVINIŲ KLASĖ 

3.4. Apibrėžimas. Uţdavinys L yra polinominio sudėtingumo arba priklauso P (polinominių) 

uţdavinių klasei, jei egzistuoja toks algoritmas A, kad: 

a) A sprendţia uţdavinį L; 

b) A visada pateikia aiškų atsakymą – TAIP arba NE; 

c) egzistuoja tokia polinominė funkcija p, kad algoritmas, spręsdamas uţdavinius su n dydţio 

pradiniais duomenimis, visada baigia darbą po p(n) ar maţiau ţingsnių. 

Euklido algoritmas skirtas rasti dviejų skaičių didţiausią bendrąjį daliklį.  

Algoritmas, randantis dviejų skaičių a ir b didţiausią bendrąjį daliklį (DBD), uţrašomas taip: 

 

(įvestis: a, b  Z, a  b , a  0) 

a  a  

b  b  

Kol b  0, vykdyti 

 t  a 

 a  b 

 b  t mod b 

Grąţinti a 

(išvestis: a) 

 

3.5. Teorema. Euklido algoritmo sudėtingumas yra O(log a + log b), a, b  Z. 

▼ Įrodymas. Turime a  b + (a mod b)  2 (a mod b) = 2r. Iš čia gauname 2r ≤ a. Vadinasi, 2br ≤ 

ab, t. y. sandauga ab kiekvienoje iteracijoje sumaţėja ne maţiau kaip perpus. Atlikus log(ab) 

iteracijų, sandauga ab bus lygi 0. Jei ab = 0, tai b = 0, ir didţiausias bendrasis daliklis rastas. ▲ 

Išplėstinis Euklido algoritmas – tai Euklido algoritmo tęsinys, skirtas rasti ne tik dviejų natūraliųjų 

skaičių a, b didţiausią bendrąjį daliklį, bet ir sveikuosius skaičius x, y, tenkinančius lygybę ax + by = 

DBD(a,b), kuri vadinama Bezu lygybe.  

3.1 algoritmas. Išplėstinis Euklido algoritmas 

(įvestis: a, b  N, a  b, a  0) 

Jei b = 0, vykdyti d  a, x  1, y  0 ir grąţinti (d, x, y) 

x2  1, x1  0, y2  0, y1  0 

Kol b > 0, vykdyti: 

 q  a mod b, r  a - qb, x  x2 – qx1, y  y2 – qy1 

 a  b, b  r, x2  x1, x1  x, y2  y1, y1  y 

d  a, x  x2, y  y2 ir grąţinti (d, x, y). 

(išvestis: d, x, y) 
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Kaip matome iš algoritmo pseudokodo, išplėstinis Euklido algoritmas įvykdys tiek pat iteracijų, kiek ir 

Euklido algoritmas, nors tos iteracijos yra sudėtingesnės. Vadinasi, ir išplėstinio Euklido algoritmo 

sudėtingumas yra O(log a). 

3.5. NP UŢDAVINIŲ KLASĖ 

Panagrinėkime komivojaţieriaus, arba keliaujančio pirklio, uţdavinį, kuris formuluojamas taip. 

Turime n miestų ir matricą C = [cij], i = 1, ..., n, j = 1, ..., n, kuri yra atstumų matrica, o jos elementai cij 

nusako atstumus tarp miestų i ir j. Pirklys, išėjęs iš 1-ojo miesto, turi apeiti visus miestus po kartą ir grįţti į l-

ąjį miestą. Kokiu maršrutu jis turi eiti, kad kelias būtų trumpiausias? Šis uţdavinys dar gali būti vadinamas 

Hamiltono ciklo uţdaviniu. Aišku, kad visus Hamiltono ciklus rasime išnagrinėję visas ciklų, kurių skaičius 

yra n!, galimybes. Kitaip tariant, kiekvienas n elementų kėlinys gali būti Hamiltono ciklas, t. y. reikės 

patikrinti, ar kiekvienas kėlinys nusako Hamiltono ciklą. Šio algoritmo sudėtingumas yra O(nn!). Kadangi 

faktorialas auga greičiau nei eksponentinė funkcija, šis kelias labai neracionalus. 

Aptarkime racionalesnį Hamiltono maršrutų skaičiavimo algoritmą, nors ir jo veiksmų skaičių riboja 

eksponentė. Šis algoritmas pagrįstas „grįţtamosios paieškos gylyn― (angl. backtracking) metodu. Šio metodo 

esmė labai paprasta: jei paieškos gylyn metu viršūnę u išnagrinėjame ir ciklo negauname, pamirštame, kad 

šioje viršūnėje buvome, t. y. viršūnė u tampa nauja. Šis metodas leidţia perrinkti visus galimus grafo 

maršrutus.  

P ir NP (nedeterministiškai polinominė) klases galima interpretuoti taip: 

 P – klasė uţdavinių, kuriuos įmanoma išspręsti priimtinu laiku; 

 NP – klasė uţdavinių, kurių sprendinio teisingumą įmanoma patikrinti priimtinu laiku. 

3.6. REDUKUOJAMUMAS 

Kartais naudinga palyginti santykinį dviejų ar daugiau sprendimo priėmimo uţdavinių sudėtingumą. 

Šioje vietoje įvedama sąvoka polinominis redukuojamumas. Funkcija f yra polinomiškai redukuojama į 

funkciją g, jei egzistuoja funkcija h, kuri gali būti apskaičiuota per polinominį laiką taip, kad f(x) = g(h(x)) 

kiekvienam galimam x. Vadinasi, galime apskaičiuoti funkciją f, pirmiausia pradėdami nuo funkcijos h (per 

polinominį laiką), ir tada apskaičiuojame g. Jei g apskaičiuojama efektyviai, tai f taip pat apskaičiuojama 

efektyviai (nes reikia tik polinominio skaičiaus kreipinių į funkciją g). Jei vis dėlto g nėra efektyviai 

apskaičiuojama, tai polinominio redukuojamumo sąvoka nėra naudinga.  

3.6. Apibrėžimas. Tarkime, kad A, B – du sprendimo priėmimo uţdaviniai. Sakoma, kad A yra 

polinomiškai redukuojamas į B (ţymima A ≤P B), jei egzistuoja uţdavinio A sprendimo algoritmas, 

naudojantis kaip paprogramę uţdavinio B sprendimo algoritmą, ir į kurią kreipiamasi polinominį 

skaičių kartų. 

3.7. NP PILNŲJŲ UŢDAVINIŲ KLASĖ 

3.7. Apibrėžimas. Uţdavinys L vadinamas NP pilnuoju, jei:  

1. L  NP. 

2. Jei A NP, tai A per polinominį laiką redukuojamas į L. 

Pagrindinė prieţastis, dėl kurios teoretikai tiki, kad P  NP, – NP pilnųjų uţdavinių klasė. Klasė 

pasiţymi tuo, kad iki šiol nerastas nė vieno jos uţdavinio polinominio laiko algoritmas. Kita vertus, įrodyta, 

kad jei bent vienas uţdavinys iš NP pasirodytų išsprendţiamas per polinominį laiką, tada kiekvienas tos 

klasės uţdavinys turėtų polinominį algoritmą. Tokiu atveju būtų išspręstas vienas septynių tūkstantmečio 

uţdavinių, ar P = NP, uţ kurio sprendimą skirta 1 000 000 JAV dol. premija. 
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Jei pavyktų įrodyti, kad P  NP, pasaulis galėtų lengviau atsikvėpti, nes būtų potenciali galimybė 

sukurti saugius kriptografinius algoritmus. 

NP pilnieji uţdaviniai (NPP) yra sudėtingiausi iš visų NP uţdavinių. Kadangi kol kas manoma, kad 

P∩NPP = , bendras P, NP, NPP klasių išsidėstymas atrodytų taip, kaip parodyta 3.8 paveiksle. 

 

3.8 pav. P, NP, NPP klasių išsidėstymas 

3.8. NP PILNŲJŲ UŢDAVINIŲ PAVYZDŢIAI 

Išvardysime keletą NP pilnosios sudėtingumo klasės uţdavinių, kuriems išspręsti, kaip manoma, reikia 

visiško perrinkimo: 

1. Loginių formulių įvykdomumo uţdavinys. Duota formulė, sudaryta iš dvejetainių kintamųjų 

x1, x2, …; operacijų , ,  bei skliaustelių. Reikia nustatyti, ar egzistuoja toks kintamųjų 

derinys, kurį atitinkanti formulės (loginės funkcijos) reikšmė yra vienetas. 

2. Klikos radimo uţdavinys. Ar neorientuotame grafe egzistuoja pilnasis grafo pografis, turintis 

ne maţiau kaip k viršūnių? 

3. Grafo dengimo uţdavinys. Ar neorientuotame grafe egzistuoja viršūnių poaibis, turintis ne 

daugiau kaip k viršūnių ir kuriam visos grafo briaunos būtų incidentinės? 

4. Poaibio sumos uţdavinys. Ar baigtinėje natūraliųjų skaičių aibėje egzistuoja toks šios aibės 

poaibis, kurio suma būtų duotas natūralusis skaičius s? 

5. Hamiltono ciklo uţdavinys. Ar neorientuotame grafe egzistuoja toks ciklas, kuris per visas 

viršūnes pereitų lygiai vieną kartą? 

6. Keliaujančio pirklio uţdavinys. Ar grafe su svoriais egzistuoja ne didesnio kaip s svorio 

ciklinis maršrutas, visas viršūnes pasiekiantis lygiai po kartą? 

Įvykdomumo uţdavinys formuluojamas taip: Ar duota Būlio formulė konjunktyvine normaline forma 

turi argumentų rinkinį, su kuriuo ji įgyja teisingą reikšmę. 1971 metais S. Kukas (Cook) įrodė, kad šis 

uţdavinys yra NP pilnas, kai disjunktų narių skaičius k≥3. Pavyzdţiui, formulės  

  = (x1  x2)  (x2  x3)  x3 

sprendinys bus argumentų reikšmių rinkinys  

 = (x1 = 1  x2 = 1  x3 = 0). 

Skaičiaus faktorizacijos uţdavinys. Turint du didelius pirminius skaičius p ir q, skaičių n = p  q gauti 

visiškai nesudėtinga. Tačiau atlikti atvirkštinius skaičiavimus, kai ţinomas tik n, o reikia rasti p ir q, beveik 

neįmanoma. Iki šiol rekordas yra 155 skaitmenų (512 bitų) skaičiaus faktorizacija. Skaičiavimai buvo 

atliekami lygiagrečiai daugelyje kompiuterių septynis mėnesius. Jei šią uţduotį spręstų tik vienas šiuolaikinis 

kompiuteris, jam prireiktų 35 metų. Skaičiavimai parodė, kad net naudojant tūkstančius šiuolaikinių darbo 

stočių ir geriausią algoritmą, vieną 250 skaitmenų skaičių galima išskaidyti dauginamaisiais per 800 

tūkstančių metų, o 1000 skaitmenų – per 10
25

 metų. Palyginkite: mūsų visatos amţius – 10
10

 metų. 

NP 

P 

NPP 
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Diskretinio logaritmo uţdavinys. Įvedama skaičiaus p generatoriaus sąvoka, t. y. skaičiai, kurių 

laipsniai sudaro visus skaičius nuo 1 iki p–1. Tai reiškia, kad jei g yra pirminio skaičiaus p generatorius, tai 

skaičiai 

 g mod p, g
2
 mod p, ..., g

p-1
 mod p 

yra skirtingi ir yra nuo 1 iki p-1, tik sumaišyta jų išsidėstymo tvarka. Tada bet kuriam sveikajam skaičiui 

y < p ir skaičiaus p generatoriui g galima rasti vienintelį laipsnį x, kad y = g
x
 mod p, kur 0 ≤ x ≤ p-1. 

Laipsnis x vadinamas y diskretiniu logaritmu arba indeksu pagrindu g moduliu p. Tai ţymima taip: 

indg, p (y), logg, py arba praleidţiant modulį indg(y), loggy. 

3.8. Pavyzdys. Duota a
x
 mod 11. Sudarykime indeksų lentelę ir raskime generatorius. 

Turime (11) = 10. 

       x 

  a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

2 2 4 8 5 10 9 7 3 6 1 2 – generatorius 

3 3 9 5 4 1 3 9 5 4 1  

4 4 5 9 3 1 4 5 9 3 1  

5 5 3 4 9 1 5 3 4 9 1  

6 6 3 7 9 10 5 8 4 2 1 6 – generatorius 

7 7 5 2 3 10 4 6 9 8 1 7 – generatorius 

8 8 9 6 4 10 3 2 5 7 1 8 – generatorius 

9 9 4 3 5 1 9 4 3 5 1  

10 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1  

 

3.9. Pavyzdys. Duota a
x
 mod 8. Sudarykime indeksų lentelę ir raskime generatorius. Turime (8) = 

4. 

       x 

  a         

1 2 3 4 

1 1 1 1 1 

2 2 4 0 0 

3 3 1 3 1 

4 4 0 0 0 

5 5 1 5 1 

6 6 4 0 0 

7 7 1 7 1 

Iš lentelės matyti, kad generatorių nėra. 

3.10. Teorema. Tegu p – nelyginis pirminis skaičius. Tokiu atveju p
k
 ir 2p

k
 pavidalo moduliams, 

kur k = 1, 2, 3..., egzistuoja generatoriai. 

Kaip matome iš pateiktų pavyzdţių, diskretinio logaritmo apibrėţimo vienareikšmiškumas tenkinamas 

tik tuo atveju, jei pagrindas a yra generatorius. Be to, tam, kad egzistuotų visų skaičių, maţesnių uţ modulį 

p, diskretiniai logaritmai, būtina, kad p būtų pirminis skaičius, t. y. būtinas abipusis vienareikšmiškumas. 

Vadinasi, kėlimo laipsniu ir diskretinio logaritmavimo operacijų uţdarumas įvykdomas tik Galua lauke. 
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4. VIENKRYPTĖS FUNKCIJOS 

Šiame skyriuje apibrėšime vienkryptės funkcijos sąvoką, panagrinėsime pirminių skaičių sandaugos 

funkcijos, modulinės eksponentės bei jų atvirkštinių funkcijų skaičiavimo algoritmus, pateiksime šių 

algoritmų sudėtingumo įverčius. 

Vienkryptės funkcijos sąvoka labai svarbi šiuolaikinėje kriptografijoje. Neformaliai kalbant, funkcija f 

: X  Y yra vienkryptė, jei galima lengvai apskaičiuoti bet kurią jos reikšmę, bet sunku rasti argumento 

reikšmę, ţinant funkcijos reikšmę, t. y. atvirkštinė funkcija sunkiai apskaičiuojama. Skaičiavimo lengvumo ir 

sunkumo sąvokos įvedamos algoritmų sudėtingumo teorijoje. Sąvoka „lengvai randama― reiškia tai, kad 

skaičiavimus galima atlikti algoritmiškai efektyviai, tuo tarpu „sunkiai randama― reiškia tai, kad skaičiavimai 

negali būti atlikti veiksmingai, t. y. efektyvus algoritmas neţinomas arba neegzistuoja (4.1 pav.). 

 

4.1 pav. Tiesioginis ir atvirkštinis uţdaviniai 

4.1. Apibrėžimas. Funkcija f : X  Y yra vadinama vienkrypte, jei f(x) gali būti apskaičiuota 

efektyviai kiekvienam x  X, bet f
 -1

(y) negali būti efektyviai apskaičiuota yRY.  

Šiame apibrėţime X yra funkcijos f apibrėţimo sritis, Y – reikšmių sritis, o išraiška yRY reiškia, kad y 

atsitiktinai pasirinktas aibėje Y. Vadinasi, turi būti galimybė efektyviai apskaičiuoti f(x) kiekvienam xX, tuo 

tarpu apskaičiuoti f
 -1

(y) atsitiktinai pasirinktam yY negalima arba galima, bet tikimybė labai maţa. 

Kasdienis vienkryptės funkcijos pavyzdys – telefonų knyga. Naudojant šią knygą, funkcijos, pavardei 

priskiriančios telefono numerį, reikšmę lengva apskaičiuoti, nes pavardės surūšiuotos abėcėlės tvarka. Tuo 

tarpu rasti atvirkštinės funkcijos, priskiriančios pavardę telefono numeriui, reikšmę sudėtinga, mat telefonų 

numeriai nesurūšiuoti. 

Matematikoje vienkrypčių funkcijų yra tik keletas: 

a) pirminių skaičių sandaugos funkcija; 

b) modulinė eksponentė; 

c) modulinis kvadratas. 

Deja, dar neįrodyta, kad tai tikrai vienkryptės funkcijos. 

4.1. PIRMINIŲ SKAIČIŲ SANDAUGOS FUNKCIJA 

Pirminių skaičių sandaugos funkcija – p  q, kur p ir q – pirminiai skaičiai. 

4.2. Pavyzdys. Duoti du pirminiai skaičiai p ir q. Reikia rasti jų sandaugą p  q. Turint du pirminius 

skaičius p = 48611 ir q = 53993, rasti jų sandaugą nesudėtinga: n = pq = 48611  53993 = 

2624653723. 

Tačiau atvirkščias uţdavinys gerokai sudėtingesnis. Tai vadinamasis skaičiaus faktorizacijos 

uţdavinys, kurį galima spręsti keliais algoritmais. 

Paprasčiausias – bandomosios dalybos algoritmas, kuriuo bandoma rasti skaičiaus daliklį, tikrinant 

visus galimus variantus.  

X Y 

x y 
? 

Efektyvus 

skaičiavimas 
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4.1 algoritmas. Bandomosios dalybos algoritmas 

(įvestis: sveikasis skaičius n) 

x  2 

Kol x < n , vykdyti: 

 jei n mod x = 0, grąţinti x 

 x  x + 1 

Grąţinti „Pirminis skaičius― 

(išvestis: daugiklis x arba skaičius yra pirminis) 

 

Šis algoritmas blogiausiu atveju atliks n
1/2

 dalybos veiksmų. Algoritmą galima patobulinti, kad jis 

netikrintų lyginių daugiklių. Tokiu atveju dalybos veiksmų skaičių galima sumaţinti perpus (t. y. iki n
1/2

/2). 

Kad lengviau suvoktumėte tokio įverčio prasmę, pateiksime pavyzdį. Tarkime, kompiuteris atlieka 10
10

 

dalybos operacijų per sekundę. Norint nustatyti, ar 80 skaitmenų turintis skaičius yra pirminis, reikia atlikti 

apie 10
40

 dalybos operacijų. Vadinasi, tai uţimtų apie 10
30

 sekundţių, t. y. daugiau kaip 10
20

 metų. 

Skaičiams faktorizuoti taip pat naudojamas tikimybinis Polardo ro algoritmas, siejamas su 

vadinamuoju gimimo dienos paradoksu. 

4.3. Gimimo dienos paradoksas. Sakykime, atsitiktinai pasirenkame n ţmonių. Kokia tikimybė, 

kad maţiausiai du jų yra gimę tą pačią dieną? Koks turi būti maţiausias n, kad ši tikimybė būtų 

didesnė uţ ½? 

Metus sudaro 365 dienos, ir kiekvieno asmens gimimo dienos tikimybė yra vienoda. Atitinkamą įvykį 

ţymėkime An. Kai n ≥ 366, tikrai yra du asmenys, gimę tą pačią dieną, ir P(An) = 1. 

Kai n ≤ 365, tiesiogiai rasti n sudėtinga (net labai). Imkime priešingą įvykį nA , kuris įvyksta tuomet, 

kai visi n asmenys gimę skirtingą dieną. Suţymėję asmenis, pirmajam gauname 365 dienas, antrajam – 364 

dienas,…, n-tajam – (365-n+1) dienas. Taigi palankių įvykių skaičius yra 365·364· … ·(365-n+1), visų 

įvykių – 365
n
. 

Gauname  

    
 

n

n

k

nn

k
-n·· ·

AP
365

365

365

1365364365

1

0














. 

Tuomet    nn APAP 1 , kai n ≤ 365. Kai n = 23, pastebime stebėtiną faktą  
2

1
507,023 AP . 

4.2 algoritmas. Pollardo ro algoritmas 

(įvestis: sveikasis skaičius n)  

x ← 2, y ← 2; d ← 1  

Kol d = 1:  

          x ← f(x)  

          y ← f(f(y))  

          d ← DBD(|x − y|, n)  

Jei d = n, grąţinti KLAIDA,  

Priešingu atveju grąţinti d. 

(išvestis: daugiklis d arba KLAIDA) 

Šio algoritmo sudėtingumas O(n
1/4

  polylog(n)). Čia polylog yra polilogaritmo funkcija: 

   





0

polylog
k

k

k

x
n . 

4.4. Pavyzdys. Tarkime, kad n = 455459 ir f(x) = x
2
 + 1. Tarpinius skaičiavimus Pollardo ro 

algoritmu pateiksime lentelėje. 
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x y D 

5 

26 

677 

2871 

44380 

179685 

121634 

155260 

44567 

26 

2871 

179685 

155260 

416250 

43670 

164403 

247403 

68343 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

743 

Tokiu būdu skaičiaus 455459 daugikliai yra 743 ir 455459/743 = 613. 

4.3 algoritmas. Pollardo p-1 algoritmas 

(įvestis: sveikasis skaičius n)  

1. Pasirinkti ribą B. 

2. Pasirinkti atsitiktinį a, 2 ≤ a ≤ n − 1, d := DBD(a, n). Jei d  2, tuomet grąţinti 

d. 

3. Kiekvienam pirminiam q ≤ B vykdyti: 

     3.1. l := ln n/ln q; 

     3.2. a := a
ql
 mod n. 

4. d = DBD(a − 1; n). 

5. Jei d = 1 arba d = n, grąţinti KLAIDA. Priešingu atveju grąţinti d. 

(išvestis: daugiklis d arba KLAIDA) 

 

Šio algoritmo sudėtingumas O(B  log B  log
2
 n). 

4.5. Pavyzdys. Tarkime, kad n = 19048567. Pollardo p-1 metodu rasime jo pirminius daugiklius. 

1. Pasirinkime ribą B = 19. 

2. Pasirinkime skaičių a = 3 ir apskaičiuokime DBD(3, n) = 1. 

3. Iteracinius skaičiavimus pateiksime lentelėje. 

q l a 

2 

3 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

24 

15 

10 

8 

6 

6 

5 

5 

2293244 

13555889 

16937223 

15214586 

9685355 

13271154 

11406961 

554506 

4. Apskaičiuojame d = DBD(554503 – 1, n) = 5281. 

5. Skaičiaus n = 19048567 pirminiai daugikliai yra p = 5281 ir q = 19048567 / 5281 = 3607. 

Šiuo metu geriausias ţinomas skaičių faktorizacijos algoritmas – bendras skaičių lauko rėčio 

algoritmas, kurio sudėtingumas O(exp((64/9 b)
1/3

(log b)
2/3

)), kur b – skaičiaus n bitų kiekis. 

4.2. MODULINĖ EKSPONENTĖ 

Modulinė eksponentė – funkcija y = g
x
 (mod p). Jei g, x ir p yra neneigiami skaičiai ir g < p, g  0, tai 

egzistuoja vienintelis sprendinys y, turintis savybę 0 < y < p. Pavyzdţiui, jei g = 5, x = 3 ir p = 13, tai y = 8. 

Tiesioginis metodas. Apskaičiuoti modulinę eksponentę tiesiogiai – vadinasi, apskaičiuoti g
x
, o paskui 

rasti dalybos iš p liekaną. 
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4.6. Pavyzdys. Raskime y=4
13

 (mod 497). Pirmiausia randame 4
13

=67108864. Paskui ieškome 

skaičiaus 67108864 dalybos iš 497 liekanos ir gauname y=445. 

Pastebėkime, kad g ilgis – tik vienas skaitmuo, x – du skaitmenys, o reikšmės g
x
 ilgis – jau 10 

skaitmenų. Dabartiniuose kriptografijos algoritmuose g daţniausiai turi maţiausiai 256 dvejetainius 

skaitmenis (77 dešimtainius skaitmenis). Tarkime, kad g = 5∙10
76

 ir x = 17. g turi 77 skaitmenis, x – 2 

skaitmenis, bet reikšmės g
x
 ilgis jau bus 1304 skaitmenų. Tokie skaičiavimai galimi šiuolaikiniais 

kompiuteriais, tačiau reikalauja specializuotų koprocesorių veiksmams su dideliais skaičiais atlikti. Kuo 

didesni skaičiai, tuo sudėtingesni koprocesoriai. 

Laikas, reikalingas kėlimo laipsniu operacijai, priklauso nuo techninės įrangos ir procesoriaus. Jei 

kėlimas laipsniu atliekamas kaip nuosekli daugyba, reikalaujama O(x) laiko. 

Atmintinę taupantis metodas reikalauja atlikti daugiau veiksmų nei pirmasis algoritmas, tačiau jam 

reikia gerokai maţiau atmintinės, tad apskritai jis yra spartesnis. 

Algoritmas remiasi faktu, kad jei duoti du sveikieji skaičiai a ir b, tai tokios dvi lygybės yra 

ekvivalenčios:  

y = (a  b) mod p 

y = ((a mod p)  (b mod p)) mod p 

4.4 algoritmas. Atmintinę taupantis metodas 

(įvestis: g, x, p) 

1. y := 1, x´ := 0. 

2. x´ := x´ + 1. 

3. y := (g  y) mod p. 

4. Jei x´ < x, grįţti į antrąjį ţingsnį, priešingu atveju rastas sprendinys y = g
x
 (mod p). 

(išvestis: y) 

 

Po kiekvieno trečiojo ţingsnio lygybė y = g
x´
 (mod p) yra teisinga. Trečiąjį ţingsnį pakartojus x kartų, 

gaunama reikiama y reikšmė. 

4.7. Pavyzdys. Raskime y=4
13

 (mod 497). Algoritmo trečiasis ţingsnis kartojamas 13 kartų. 

x' = 1. y = (1  4) mod 497 = 4 mod 497 = 4. 

x' = 2. y = (4  4) mod 497 = 16 mod 497 = 16. 

x' = 3. y = (16  4) mod 497 = 64 mod 497 = 64. 

x' = 4. y = (64  4) mod 497 = 256 mod 497 = 256. 

x' = 5. y = (256  4) mod 497 = 1024 mod 497 = 30. 

x' = 6. y = (30  4) mod 497 = 120 mod 497 = 120. 

x' = 7. y = (120  4) mod 497 = 480 mod 497 = 480. 

x' = 8. y = (480  4) mod 497 = 1920 mod 497 = 429. 

x' = 9. y = (429  4) mod 497 = 1716 mod 497 = 225. 

x' = 10. y = (225  4) mod 497 = 900 mod 497 = 403. 

x = 11. y = (403  4) mod 497 = 1612 mod 497 = 121. 

x' = 12. y = (121  4) mod 497 = 484 mod 497 = 484. 

x' = 13. y = (484  4) mod 497 = 1936 mod 497 = 445. 

Galutinis atsakymas yra y=445 – toks pat kaip ir pirmojo algoritmo atveju. 

Kaip ir pirmasis algoritmas, antrasis reikalauja O(x) laiko. Tačiau skaičiai, naudojami šiuose 

skaičiavimuose, yra gerokai maţesni nei pirmajame algoritme, todėl pastovusis daugiklis čia maţesnis. 

Efektyvesnis metodas. Trečiasis metodas gerokai sumaţina veiksmų ir naudojamos atmintinės kiekį, 

reikalingą moduliniam kėlimui laipsniu. Šis metodas – tai antrojo metodo ir bendresnio principo, vadinamo 

dvejetainiu kėlimu laipsniu, derinys. Kitaip jis dar vadinamas kvadratinimo metodu.  

Šis metodas reikalauja, kad laipsnis būtų išreikštas dvejetainiu skaičiumi, t. y. 
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Toks algoritmas nesunkiai realizuojamas programavimo kalbomis, turinčiomis metodų perkrovos 

(overloading) ir šiukšlių rinktuvo (garbage collection) operatorius. Ţemiau pateikiamas C kalba parašytas 

algoritmas, besinaudojantis klase Bignum, reikalinga dideliems sveikiesiems skaičiams perteikti. 

4.5 algoritmas. Kvadratinimo metodas 

(įvestis: base, exponent, modulus) 

Bignum modpow(Bignum base, Bignum exponent, Bignum modulus) 

{ 

 Bignum result = 1;  

 while (exponent > 0) 

 {  

  if (exponent & 1 > 0) result = (result base) % modulus; 

  exponent >>= 1;  

  base = (base base) % modulus; 

 }  

 return result;  

} 

(išvestis: result) 

 

Atliekant ciklą pirmą kartą, kodo kintamasis base lygus g. Tačiau pakartotinai keliant kvadratu 

trečiojoje ciklo eilutėje, kodo kintamasis base lygus pg
i

mod2
; čia i – ciklo kartojimų skaičius.  

4.8. Pavyzdys. Raskime 4
13

 (mod 497). Pastebėsime, kad 1310=11012. Vadinasi, skaičiaus g ilgis 

dvejetaine išraiška – 4, todėl ciklas bus vykdomas 4 kartus. 

1. Prieš atliekant ciklą, kintamieji base = 4, exponent = 1101 (dvejetainis) ir result = 1. Kadangi 

dešiniausias exponent bitas yra 1, result pakeičiamas (1 • 4) % 497= 4. Kintamasis exponent 

pastumiamas į dešinę ir tampa 110 (dvejetainis), o base keliamas kvadratu (4 • 4) % 497= 16.  

2. Atliekant antrąjį ciklą, dešiniausias exponent bitas yra 0, todėl result nekeičiamas ir lieka lygus 

4. Kintamasis exponent pastumiamas į dešinę ir tampa 11 (dvejetainis), o base keliamas kvadratu 

(16 • 16) % 497= 256.  

3. Atliekant trečiąjį ciklą, dešiniausias exponent bitas yra 1. result pakeičiamas (4 • 256) % 497= 

30. Kintamasis exponent pastumiamas į dešinę ir tampa 1 (dvejetainis), o base keliamas kvadratu 

(256 • 256) % 497= 429.  

4. Atliekant ketvirtąjį ciklą, dešiniausias exponent bitas yra 1. result pakeičiamas (30 • 429) % 

497= 445. Kintamasis exponent pastumiamas į dešinę ir tampa 0, o base keliamas kvadratu (429 • 

429) % 497= 151. 

Ciklas nutraukiamas, nes kintamasis exponent lygus 0, ir grąţinamas rezultatas 445. Tai sutampa su 

pirmųjų dviejų algoritmų rezultatais. 

Šis algoritmas reikalauja O(log x) laiko. Skaičiuojant dideles x reikšmes, šio algoritmo efektyvumas 

akivaizdus. 
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Atvirkščias modulinės eksponentės uţdavinys – diskretinis logaritmas, kuris gali būti skaičiuojamas 

pasitelkus šiuos algoritmus: 

Išsamios paieškos algoritmas – akivaizdţiausias diskretinio logaritmo skaičiavimo algoritmas. Jis 

reikalauja nuosekliai skaičiuoti reikšmes g
0
, g

1
, g

2
, ..., kol bus gauta reikšmė y = g

x
. Šis metodas reikalauja 

O(n) daugybos veiksmų, kur n – skaičiaus g eilė (skaitmenų skaičius). 

„Maţo ţingsnio – didelio ţingsnio― algoritmas. 

4.6 algoritmas. „Maţo ţingsnio – didelio ţingsnio“ algoritmas 

(įvestis: ciklinės grupės G, kurios eilė n, generatorius  ir elementas   G) 

1. m  n
1/2
. 

2. Visiems j, kur 0 ≤ j < m, vykdyti: 

 2.1. Skaičiuoti 
j
 ir įrašyti į lentelę poras (j, 

j
). 

3. Skaičiuoti 
-m

. 

4. y  .
 

5. Visiems i, kur 0 ≤ i < m, vykdyti: 

 5.1. Tikrinti, ar y yra kaip antroji komponentė suformuotoje lentelėje. 

 5.2. Jei taip, grąţinti im + j. 

5.3 Jei ne, y  y  
-m

. 

(išvestis: im + j) 

 

Šio algoritmo sudėtingumas O(n
1/2

). 

4.9. Pavyzdys. Raskime log357 grupėje Z
*
113, pasitelkę „maţo ţingsnio – didelio ţingsnio― 

algoritmą. 

Šios grupės eilė n = 113, o jos generatorius  = 3. Tada: 

1. m  112
1/2
 = 11. 

2. Visiems j, kur 0 ≤ j < 11, skaičiuoti 
j
 ir įrašyti į lentelę poras (j, 

j
). 

j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3
j
 mod 113 1 3 9 27 81 17 51 40 7 21 63 

Paskui surūšiuojame šią lentelę pagal antrąją komponentę: 

j 0 1 8 2 5 9 3 7 6 10 4 

3
j
 mod 113 1 3 7 9 17 21 27 40 51 63 81 

3. Apskaičiuojame 
-1

 = 3
-1

 mod 113 = 38 ir tada 
-m

 = 38
11

 mod 113 =58. 

4. Skaičiuojame y =   
-mi

, kur i = 0, 1, 2, ..., kol apskaičiuotą reikšmę randame lentelėje. T. y. 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

y =57  58
i
 mod 113 57 29 100 37 112 55 26 39 2 3 

Galutinai   
-9m

 = 3 = 
1
,  = 

100 
, todėl log357 = 100. 

Lentelėje pateiksime dar kelių diskretinio logaritmo skaičiavimo algoritmų pavadinimus bei jų 

sudėtingumo įverčius. 

 

Algoritmas Sudėtingumo įvertis 

Pollardo ro algoritmas O(n
1/2

) 

Pohlingo-Hellmano algoritmas Jei grupės eilė yra re
r

ee
pppn  21

21 , tai šis algoritmas atlieka 

 












r

i

ii pneO
1

log  daugybos operacijų grupėje. 

Indeksų skaičiavimo algoritmas  pp
eO

lnlnln2
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4.3. LANDINĖ VIENKRYPTĖ FUNKCIJA 

4.10. Apibrėžimas. Landinė vienkryptė funkcija yra vienkryptė funkcija f : X  Y, pasiţyminti 

tokia savybe: gavus tam tikrą papildomą informaciją, kuri vadinama sertifikatu arba landa, 

įmanoma bet kuriam y  Y rasti tokį x  X, kad f(x) = y.  

Landinės funkcijos tapo svarbios kriptografijoje aštuntojo dešimtmečio viduryje, po V. Diffie‗io, 

M. Hellmano ir R. Merklio publikacijos apie asimetrinę kriptosistemą. Buvo pasiūlytos kelios funkcijų 

klasės, bet greitai tapo aišku, kad rasti landines funkcijas gerokai sudėtingiau, nei manyta iš pradţių. 

Pavyzdţiui, pirmiausia buvo pasiūlytos schemos, pagrįstos poaibių sumų uţdaviniu, bet jos pasirodė 

netinkamos. Šiuo metu geriausiai ţinomos landinės funkcijos yra RSA ir Rabino funkcijų šeimos. Abi jos 

naudoja modulinę eksponentę, kurios modulis yra sudėtinis skaičius, ir abi susijusios su skaičiaus 

faktorizacijos uţdaviniu. 

Funkcijos, susijusios su diskretinio logaritmo uţdaviniu, netapo landinėmis, nes nėra tokios 

papildomos informacijos, kuri padėtų veiksmingai skaičiuoti diskretinį logaritmą. Vis dėlto diskretinio 

logaritmo uţdavinys gali būti panaudotas kaip landinės funkcijos pagrindas. 

4.11. Pavyzdys. (Diffie‗io ir Hellmano uţdavinys). Duota skaičius g bei g
x
 ir g

y
 reikšmės. Kokia yra 

g
xy

 reikšmė? Skaičius g yra tam tikros grupės elementas (pavyzdţiui, baigtinio lauko 

multiplikacinės grupės arba eliptinių kreivių grupės), skaičiai x ir y pasirinkti atsitiktinai ir 

neţinomi pašaliniam stebėtojui. 

Vienkrypčių funkcijų saugumas – didţiausias kriptosistemų saugumo garantas. Didėjant skaičiavimo 

technikos galimybėms, turi tobulėti ir kriptosistemų metodai. Puikiausias to pavyzdys – RSA kriptosistema, 

kurios pagrindinė vienkryptė funkcija yra dviejų pirminių skaičių sandauga. 4.1 lentelėje pateikti RSA 

skaičių faktorizacijos laimėjimai. 

4.1 lentelė 

RSA 

skaičius 

Dešimtainių 

skaitmenų 

skaičius 

Dvejetainių 

skaitmenų 

skaičius 

Prizo vertė Kada išskaidyta Autorius 

RSA-100 100 330  1991 m. balandţio 

mėn. 

A.K. Lenstra 

RSA-110 110 364  1992 m. balandţio 

mėn. 

A.K. Lenstra, 

M.S. Manasse 

RSA-120 120 397  1993 m. birţelio 

mėn. 

 

RSA-129 129 426 100 JAV 

dol. 

1994 m. balandţio 

mėn. 

A.K. Lenstra ir kt.  

…. …. …. …. …. …. 

RSA-576 174 576 10 000 

JAV dol. 

2003 m. gruodţio 

mėn. 

J. Franke ir kt. 

RSA-640 193 640 20 000 

JAV dol. 

2005 m. lapkričio 

mėn. 

J. Franke ir kt. 

RSA-704 212 704 30 000 

JAV dol. 

Neišskaidyta 

…. …. …. …. …. …. 

 

Palyginimui reikėtų pasakyti, kad RSA kriptosistemoje šiuo metu naudojami 1024–4046 bitų skaičiai. 
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5. SLAPTOJO RAKTO (SIMETRINĖ) ŠIFRAVIMO SISTEMA 

Šiame skyriuje aptarsime simetrines šifravimo sistemas, apţvelgsime dvi pagrindines jų klases – 

blokinius ir srautinius šifrus, jų pritaikymo galimybes, taip pat panagrinėsime AES ir Camellia šifrus. 

5.1. Apibrėžimas. Slaptojo rakto kriptosistema yra tokia sistema, kurioje naudojami slapti 

parametrai – kriptografiniai raktai. Šie raktai padalyti dalyvaujančioms šalims – kriptografiniams 

subjektams. 

Slaptojo rakto šifravimo sistema yra viena iš slaptojo rakto kriptosistemų. Pats sistemos pavadinimas 

rodo, kad slaptasis parametras yra šifravimo raktas. Tipinė slaptojo rakto šifravimo sistema pateikta 5.1 

paveiksle. Pranešimui uţšifruoti ir iššifruoti naudojamas tas pats raktas, todėl slaptojo rakto sistemos kitaip 

dar vadinamos simetrinėmis. 

Simetrinę šifravimo sistemą sudaro šie komponentai: 

 tekstogramų aibė T; 

 šifrogramų aibė C; 

 raktų aibė K; 

 uţšifravimo funkcijų Ek: T  C aibė, kurios funkcijos priklauso nuo rakto k  K, t. y. {Ek} 

sudaro aibę E, kurios elementai nustatomi raktu k; 

 iššifravimo funkcijų Dk: C  T aibė, kurios funkcijos priklauso nuo rakto k  K, t. y. {Dk} 

sudaro aibę D, kurios elementai nustatomi raktu k; 

 

5.1 pav. Simetrinė šifravimo sistema 

5.2. Teiginys. Kiekvienam raktui k  K ir kiekvienai tekstogramai t  T funkcijos Ek ir Dk turi būti 

viena kitai atvirkštinės, t. y. turi galioti ši lygybė: 

 Dk (Ek (t)) = Ek (Dk (t)) = t. (5.1) 

5.2. Teiginys uţtikrina, kad bet kurią šifrogramą bus galima iššifruoti. 

5.3. Pavyzdys. Viena paprasčiausių simetrinių šifravimo sistemų – adicinis šifras. 

Panagrinėkime lotynišką abėcėlę {A...Z}, kurią sudaro 26 raidės. Ţinome, kad ši abėcėlė gali būti 

abipus vienareikšmiškai atvaizduota į Z26 = {0, ..., 25}. 

Adicinio šifro tekstogramų, šifrogramų ir raktų aibės sutampa: T = C = K = Z26. Šifravimo funkcija 

apibrėţiama taip: 

 Ek : t  t + k (mod 26) = c. 

Panašiai apibrėţiama ir iššifravimo funkcija: 

 Dk : c  c – k (mod 26) = t. 

Matome, kad uţšifruojama ir iššifruojama tuo pačiu raktu k, o funkcijos Ek ir Dk yra viena kitai 

atvirkštinės, t. y. tenkina (5.1) lygybę. 

Iššifravimo raktas yra uţšifravimo rakto adicinis atvirkštinis elementas, todėl bet kas, ţinantis 

uţšifravimo raktą, nesunkiai gali rasti ir iššifravimo raktą. 

Cezario šifras, vienas pirmųjų šifrų istorijoje, yra adicinis simetrinis, kuriame naudojamas 

fiksuotasis raktas k = 3. 

5.4. Uždavinys. Pamėginkite savarankiškai rasti multiplikacinio ir afiniojo (t. y. pasitelkus sudėtį ir 

daugybą) šifrų uţšifravimo bei iššifravimo funkcijas, analogiškas adicinio šifro funkcijoms. 

c 
t Uţšifravimas t Iššifravimas 

k 



KRIPTOGRAFINĖS SISTEMOS 

54 

 

Pateiktame pavyzdyje kiekviena raidė šifruojama atskirai. Taikomosiose šifravimo sistemose 

laikomasi tokio pat principo ir visi elementai šifruojami vienas po kito. Atskiras elementas gali būti vienas 

bitas ar bitų grupė (pvz., 8 bitai, 16 baitų). Be to, simetrinė šifravimo sistema gali būti realizuota kaip 

baigtinio būsenų skaičiaus Tiuringo mašina, t. y. i-tasis šifrogramos elementas priklauso nuo i-tojo 

tekstogramos elemento, slaptojo rakto ir galbūt vidinės būsenos. Atsiţvelgiant į tai, ar naudojama ir kaip 

naudojama vidinė būsena, skiriamos dvi pagrindinės simetrinių šifrų grupės: blokiniai (vidinės būsenos nėra 

arba ji naudojama tarpiniams rezultatams išsaugoti) ir srautiniai (vidinė būsena nuolat atnaujinama). 

Tai vienas iš poţymių, skiriančių šiuos šifrus, tačiau šiuolaikinių kriptosistemų atţvilgiu jis nėra 

grieţtas. Iš tiesų yra šifravimo reţimai, blokinius šifrus paverčiantys srautiniais. Kai kurie jų bus aptarti 5.1.5 

skyrelyje. 

5.1. BLOKINIAI ŠIFRAI 

Blokiniuose šifruose atskiras šifruojamo teksto elementas vadinamas bloku. Blokinis šifras apibrėţto 

ilgio tekstogramos blokus atvaizduoja į tokio pat ilgio šifrogramos blokus, todėl tekstogramų ir šifrogramų 

aibės sutampa: T = C = {0, 1}
n
, čia n – apibrėţtas bloko ilgis bitais, o aibė {0, 1}

n
 nusako n ilgio bitų eilutę. 

5.5. Apibrėžimas. Blokinis šifras – tai simetrinis šifras, kuriuo uţšifruotas teksto blokas priklauso 

tik nuo įvedamo teksto bloko ir slaptojo rakto, t. y. šifras neturi vidinės būsenos. Kiekvienas 

duomenų blokas šifruojamas vienodu algoritmu. 

Blokiniais šifrais uţšifruojami dideli fiksuoto ilgio duomenų blokai (pvz., 64, 128 ar 512 bitų). 

Dar 1949 metais C.Shannonas pateikė pagrindines šiuolaikinių blokinių šifrų kūrimo idėjas. Jis pasiūlė 

naudoti sukeitimų ir perstatymų (SP) tinklus, uţtikrinančius šifruotų duomenų sumaišymą ir paskleidimą, t. 

y. paslepiančius statistinę informaciją, esančią bet kuriame tekste. Pagrindinė SP tinklų idėja – naudoti 

lygiagrečiai ir nuosekliai išdėstytus sukeitimų bei perstatymų blokus. Plačiau SP tinklus apţvelgsime 5.1.1 

skyrelyje, o paskui ir vieną populiariausių šios grupės šifrų – AES (angl. Advanced Encryption Standard). 

H.Feistelis
1
 pasiūlė blokinių šifrų architektūrą, kuri taip pat pagrįsta C.Shannono SP tinklų koncepcija. 

Ši architektūra leidţia lengvai sukurti blokinį šifrą pasitelkus įvairius šifravimo etapus, vadinamus raundais. 

Raundai apibrėţiami tam tikromis funkcijomis, turinčiomis atvirkštines funkcijas, t. y. bijekcinėmis 

funkcijomis. Tokie šifrai vadinami Feistelio šifrais. Plačiau Feistelio šifrą apţvelgsime 5.1.3 skyrelyje, o 

paskui pateiksime ir vieną iš NESSIE projekto (ţr. 5.4 poskyrį) rekomenduojamų – Camellia. 

5.1.1. SUKEITIMŲ IR PERSTATYMŲ TINKLAI 

Sukeitimų ir perstatymų tinklai buvo pasiūlyti siekiant išvengti kriptoatakos, paremtos statistine 

analize. Bet kurioje kalboje egzistuoja vartojamos abėcėlės simbolių daţnių lentelės, pagal kurias galima 

atkurti pradinę tekstogramą. Geras šifras turi visiškai paslėpti tekstogramos statistines savybes. 

C.Shannonas pasiūlė pasitelkti sukeitimus ir perstatymus, kurie uţtikrintų sumaišymą ir paskleidimą 

(Shannon, 1949): 

 Paskleidimo (angl. diffusion) mechanizmas tekstogramos statistinę struktūrą paskleidţia per 

visą šifrogramą. 

 Sumaišymo (angl. confusion) mechanizmas ryšius tarp šifrogramos ir šifravimo rakto padaro 

kuo sudėtingesnius. 

Kiekvieną blokinį šifrą sudaro tekstogramos blokų transformacijos, t. y. šifravimo funkcijos, 

priklausančios nuo šifravimo rakto. Paskleidimo mechanizmu siekiama šifrogramos ir tekstogramos 

statistines priklausomybes padaryti kuo sudėtingesnes, bandant uţkirsti kelią mėginimui nustatyti raktą. 

Sumaišymu siekiama šifrogramos statistinės informacijos ir šifravimo rakto ryšius padaryti kuo 

sudėtingesnius, siekiant uţkirsti kelią bandymui nustatyti raktą. 

                                                 
1
 H. Feistel (1915–1990) – vokiečių kriptografas, dirbęs ir gyvenęs JAV. 
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Dabar aptarsime kriptografinius primityvus, t. y. pagrindinius blokus, naudojamus SP tinkluose. 

5.6. Apibrėžimas. Sukeitimas (angl. substitution) – simbolių ar objektų pakeitimas kitais 

simboliais. Simbolius galima keisti po vieną arba jų grupes. 

5.7. Apibrėžimas. S blokas (sukeitimo blokas, angl. S-box) – pagrindinis simetrinių šifrų 

komponentas. S blokai sukeičia simbolius ir uţmaskuoja pradinio bei šifruoto tekstų ryšius. 

5.8. Apibrėžimas. Perstatymas (angl. permutation) – objektų ar simbolių eilės tvarkos perstatymas. 

Perstatymas – abėcėlės abipusiškai vienareikšmis atvaizdis į save patį, kuris vadinamas P bloku. 

Taigi SP tinklus sudaro S blokai ir P blokai. Formaliai SP tinklai nusakyti 5.9 apibrėţimu. 

5.9. Apibrėžimas. Sukeitimų ir perstatymų tinklai (SP tinklai) yra blokinių šifrų architektūra, 

sudaryta iš kelių sukeitimų ir perstatymų blokų lygių, einančių vienas paskui kitą. 

Nors savaime sukeitimai kriptografiniu atţvilgiu yra gana nesaugūs, tačiau juos derinant su perstatymo 

blokais galima gauti neblogus sumaišymo rezultatus: sukeitimai leidţia lokaliai sumaišyti, o perstatymai – 

juos globaliai paskleisti. 

SP tinklus paprastai sudaro kelios panašios nuosekliai vykdomos operacijos (lygiai). Visa vieno lygio 

operacijų realizacija vadinama raundu (angl. round). Pagrindinės raundo sudedamosios dalys – raundo 

funkcija ir raundo raktas. Šifruojama atliekant iteracijas, t. y. pereinant nuo vieno raundo prie kito, pasitelkus 

prieš tai gautus duomenis. 

5.10. Apibrėžimas. Raundo funkcija – tai blokinio šifro vienos iteracijos šifravimo funkcija. 

Raundo funkciją gali sudaryti įvairūs S ir P blokų deriniai. Raundo funkcijos savybės priklauso nuo 

konkrečios architektūros. Vienais atvejais raundo funkcija turi būti apverčiama, kitais – vienkryptė. 

5.11. Apibrėžimas. Raundų raktų sąrašas (angl. round key schedule) – tai rinkinys raktų, 

sugeneruotų raktų sąrašo algoritmu, pasitelkus pradinį vartotojo duotą raktą, ir naudojamų 

kiekviename raunde pagal šifro algoritmą. 

Raundų raktų sąrašas – tai išplėstas iki reikiamo šifruoti fiksuoto ilgio slaptasis raktas. Iš šio sąrašo 

imamas kiekvieno raundo raktas. 

Apţvelgsime vieną populiariausių SP tinklus naudojančių šifrų – AES, kuris 2000 m. buvo aprobuotas 

JAV nacionalinio standartizacijos ir technologijų instituto (angl. National Institute of Standardization and 

Technology – NIST) kaip standartinis blokinis šifras, pakeitęs DES pagrįstą standartą. 

5.1.2. AES 

Nuo 1997 iki 2000 metų NIST rengė atvirą konkursą sukurti paţangų šifravimo standartą (angl. 

Advanced encryption Standard – AES), DES
2
 įpėdinį. Kitaip nei 1970 m. standartizuojant DES, AES 

konkurse dalyvavo daug verslininkų ir akademinės visuomenės narių. Konkursui buvo pateikta net 15 

paraiškų, iš kurių NIST išrinko penkis finalininkus: MARS, RC6, Rijndael, Serpent ir Twofish. NIST 

negalėjo išskirstyti finalininkų pagal saugumą, todėl Rijndael buvo pasirinktas dėl jo paprasto diegimo į 

aparatūrą ir gero veikimo beveik visose platformose. Oficialiai AES yra apibūdintas FIPS PUB 197 standartu 

(NIST, 2001). 

5.1 lentelė      

Trys oficialios AES versijos 

 Nb Nk Nr 

AES-128 4 4 10 

AES-192 4 6 12 

AES-256 4 8 14 

 

                                                 
2
 Duomenų šifravimo standartas (angl. Data encryption standard) – praeityje labai plačiai naudotas šifravimo 

algoritmas, apibūdintas FIPS PUB 43 standartu. Šiuo metu DES nerekomenduojamas. 
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Remiantis NIST nustatytais reikalavimais, AES yra blokinis šifras, kurio bloko ilgis – 128 bitai, o 

raktai gali būti 128, 192 ar 256 bitų. Atitinkamos AES versijos vadinamos AES-128, AES-192 ir AES-256. 

Raundų skaičius priklauso nuo rakto ilgio, t. y. atitinkamai gali būti 10, 12 ar 14 raundų. Visos trys oficialios 

AES versijos trumpai pateiktos 5.1 lentelėje. Nb atitinka tekstogramos bloko ilgį, skaičiuojant 32 bitų ilgio 

ţodţiais; Nk – rakto ilgį, skaičiuojant taip pat 32 bitų ţodţiais; Nr – raundų skaičių. Reikia pastebėti, kad 

visos oficialios AES versijos suderinamos su Nb · 32 = 4 · 32 = 128 bitų ilgio blokais. 

Šiuo metu FIPS PUB 197 aiškiai apibrėţia leistinas Nb, Nk ir Nr reikšmes, tačiau dėl atnaujinimų 

ateityje jos gali pasikeisti ar būti papildytos naujomis. Todėl kuriant konkrečias AES realizacijas, jos turi būti 

kuo lankstesnės, t. y. turi būti numatyta galimybė naudoti ir kitokio ilgio blokus. 

5.1.2.1. AES MATEMATINIAI PAGRINDAI 

Panašiai kaip ir kitose simetrinėse šifravimo sistemose, pagrindinis AES veikimo vienetas yra baitas, t. 

y. 8 bitų seka. Kiekvienas baitas gali būti uţrašytas dvejetaine arba šešioliktaine išraiška. 

 Dvejetaine išraiška baitas uţrašomas kaip seka {b7b6b5b4b3b2b1b0}, kur bi  {0, 1} = Z2  F2, i = 0, 

..., 7. Todėl baitas taip pat atitinka (F2)
8
 arba aibės {0, 1}

8
 elementą. 

 Šešioliktaine išraiška baitas uţrašomas kaip 0xXY, kur X, Y {0, ..., 9, A, ..., F}. Šiuo atveju X 

atitinka {b7b6b5b4}, o Y – {b3b2b1b0}. 

Kita vertus, 8 bitai gali būti interpretuojami kaip polinomo koeficientai: 
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Todėl baitas {10010101} = 0x95 gali būti uţrašytas kaip polinomas x
7
 + x

4
 + x

2
 + 1. Tai leidţia 

sudėti, atimti, dauginti, dalyti polinomus, kuriuos atitinka tam tikri baitai, nes aibė (F2)
8
 yra izomorfinė 

Galua laukui GF(2
8
). 

Trumpai prisiminsime sudėtį ir daugybą. 

Sudėtis. Jei GF(2
8
) elementus nagrinėsime kaip baitus, tai sudėtis atliekama sumuojant moduliu 2 

kiekvieno baito bitus (sumavimas pabičiui — angl. bitwise). Pavyzdţiui, {10010101}  

{10110011} = {00100110}. Jei šio lauko elementus nagrinėsime kaip polinomus, tai sudėtis 

atliekama sudedant moduliu 2 dviejų polinomų atitinkamų laipsnių koeficientus, pavyzdţiui, (x
7
 + 

x
4
 + x

2
 + 1) + (x

7
 + x

5
 + x

4
 + x + 1) = (x

5
 + x

2
 + x). 

Sandauga. Nėra paprastos operacijos, kuri atspindėtų sandaugą nagrinėjant elementus kaip baitus. 

Tam GF(2
8
) elementai turi būti nagrinėjami kaip polinomai. Tokiu atveju sandauga apibrėţiama 

pasitelkus įprastą polinomų daugybą virš lauko Z2, o rezultatas apskaičiuojamas moduliu kokio 

nors pasirinkto pirminio 8-ojo laipsnio pirminio polinomo atţvilgiu. AES atveju parinktas toks 

pirminis polinomas: 

   1348  xxxxxf . 

Daugybos rezultato apskaičiavimas moduliu f(x), arba redukavimas moduliu f(x), uţtikrina, kad dvejetainio 

polinomo laipsnis bus maţesnis uţ 8, todėl, remiantis (5.2), jis gali būti perteikiamas vienu baitu. 

Z2[x]f yra laukas, jei f(x) yra neredukuojamas polinomas virš Z2. AES atveju f laipsnis yra 8, todėl 

Z2[x]f yra izomorfizmas į F28. Toliau sakydami AES laukas mes turėsime galvoje būtent šį lauką. Faktas, kad 

AES laukas yra laukas, reiškia, kad kiekvienas nenulinis elementas b(x), t. y. kiekvienas nenulinis polinomas 

virš Z2 su maţesniu nei 8 laipsniu, turi atvirkštinį multiplikacinį elementą b
–1

(x), kuris gali būti rastas 

naudojant išplėstinį Euklido algoritmą. 

Dauginant (5.2) polinomą iš polinomo g(x) = x, koduojamo {00000010} arba 0x02, gaunamas toks 

rezultatas: 

 )(
7

0

1
0

2
1

3
2

4
3

5
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8
7 xhxbxbxbxbxbxbxbxbxb

i

i
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Norint gauti sandaugos rezultatą, šį polinomą reikia redukuoti moduliu f(x). Jei b7 = 0, tai rezultatas iš 

karto yra redukuotos formos. Priešingu atveju, jei b7 = 1, tai redukcija atliekama atimant, t. y. pridedant 

moduliu 2, polinomą f(x). Remiantis šiais rezultatais galima pastebėti, kad baitų lygiu daugyba iš x gali būti 

efektyviai atlikta ir pasitelkus atitinkamą sąlyginę sudėtį moduliu 2 su polinomu f(x). 

5.1.2.2. BŪSENA 

AES šifravimo algoritme naudojamas dvimatis s baitų masyvas, vadinamas būsena. Būseną sudaro 4 

eilutės ir Nb stulpeliai (čia Nb – bloko ilgis, padalytas iš 32). Dabartinėje AES specifikacijoje Nb visada lygus 

4, tačiau ateities AES versijose šis reikalavimas gali pasikeisti ir Nb gali būti didesnis (Oppliger, 2005). 

Kiekvienas būsenos įrašas atitinka baitą sr,c, arba s[r,c], kur 0 ≤ r < 4 atitinka eilutės numerį, o 0 ≤ c < 

4 – stulpelio numerį. Pastebėsime, kad keturi baitai sr,0, sr,1, sr,2 ir sr,3 (s0,c, s1,c, s2,c ir s3,c) būsenos r-ojoje 

eilutėje (c-tajame stulpelyje) sudaro 32 bitų ţodį. Todėl būsena taip pat gali būti vaizduojama kaip vienmatis 

masyvas, sudarytas iš keturių 32 bitų ţodţių (eilučių arba stulpelių). 

 

Įvesties baitai  Būsenos masyvas  Išvesties baitai 

in0 in4 in8 in12  

 

s0,0 s0,1 s0,2 s0,3 

 

out0 out4 out8 out12 

in1 in5 in9 in13 s1,0 s1,1 s1,2 s1,3 out1 out5 out9 out13 

in2 in6 in10 in14 s2,0 s2,1 s2,2 s2,3 out2 out6 out10 out14 

in3 in7 in11 in15 s3,0 s3,1 s3,2 s3,3 out3 out7 out11 out15 

5.2 pav. AES įvesties baitai, būsenos masyvas ir išvesties baitai 

5.2 paveiksle matyti, kad 16 įvesties baitų in0, ..., in15 kopijuojami į būsenos masyvą uţšifravimo ir 

iššifravimo pradţioje. Uţšifravimo ir iššifravimo procesai vykdomi su būsenos baitais, o galutiniai būsenos 

baitai nukopijuojami į išvesties baitus out0, ..., out15. Formaliai uţšifravimo (iššifravimo) proceso pradţioje 

įvesties masyvo in kopijavimas į būseną aprašomas taip: 

 sr,c = inr + 4c, 

kai 0 ≤ r < 4 ir 0 ≤ c < 4. Analogiškai uţšifravimo (iššifravimo) pabaigoje būsena nukopijuojama į išvesties 

masyvą out pagal šią formulę: 

 outr + 4c = sr,c, 

kai 0 ≤ r < 4 ir 0 ≤ c < 4. Toliau apţvelgsime AES uţšifravimo, raktų praplėtimo ir iššifravimo algoritmus. 

5.1.2.3. UŢŠIFRAVIMO ALGORITMAS 

Jau buvo minėta, kad 16 įvesties baitų in0, ..., in15 nukopijuojami į būseną s AES uţšifravimo 

algoritmo pradţioje. Panaudojus pradinę AddRoundKey() transformaciją  (Sakalauskas, et al., 2007), būsena 

transformuojama atliekant raundo funkciją Nr kartų (atsiţvelgiant į naudojamo rakto ilgį – 10, 12 arba 14 

kartų). Paskutinio raundo funkcija šiek tiek skiriasi nuo prieš tai buvusių Nr –1 raundų, nes paskutiniame 

raunde nėra MixColumns() transformacijos  (Sakalauskas, et al., 2007). Galiausiai būsenos turinys 

pateikiamas kaip AES uţšifravimo algoritmo rezultatas. 

Pirmųjų raundų funkciją sudaro keturios transformacijos: 

1. Būsenos baitai pakeičiami pagal duotą sukeitimo lentelę (AES specifikacijoje ši 

transformacija vadinama SubBytes()). 

2. Būsenos eilutės paslenkamos kairėn skirtingais poslinkiais (AES specifikacijoje ši 

transformacija vadinama ShiftRows()). 

3. Kiekvieno stulpelio duomenys sumaišomi atsiţvelgiant į būseną (AES specifikacijoje ši 

transformacija vadinama MixColumns()). 
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4. Raundo raktas pridedamas prie būsenos (AES specifikacijoje ši transformacija vadinama 

AddRoundKey()). Šioje vietoje ir panaudojami slaptasis (simetrinis) raktas bei iš jo gautas 

raktų sąrašas. 

AES uţšifravimo operacija pateikta 5.1 algoritme. Paţymėtina, kad SubBytes() ir ShiftRows() 

transformacijos komutuoja, t. y. jų eiliškumas rezultatui įtakos neturi. Taip pat reikia pastebėti, kad w[i] ţymi 

i-ąjį elementą raktų sąraše, o w[i, j] ţymi j – i + 1 elementų aibę raktų sąraše tarp wi ir wj. 

5.1 algoritmas. AES uţšifravimo algoritmas 

(įvestis in) 

s  in 

s  AddRoundKey(s, w[0, Nb – 1]) 

Nuo r = 1 iki (Nr – 1) vykdyti 

s  SubBytes(s) 

s  ShiftRows(s) 

s  MixColumns(s) 

s  AddRoundKey(s, w[r Nb, (r + 1)Nb – 1]) 

s  SubBytes(s) 

s  ShiftRows(s) 

s  AddRoundKey(s, w[Nr Nb, (Nr + 1)Nb – 1]) 

out  s 

(išvestis out) 

 

Detalus AES uţšifravimo funkcijų aprašymas pateiktas prieduose  (Sakalauskas, et al., 2007). 

5.1.2.4. RAKTO PRAPLĖTIMO ALGORITMAS 

AES rakto praplėtimo algoritmas iš slaptojo rakto k sugeneruoja raktų sąrašą w, naudojamą 

AddRoundKey() transformacijoje. Raktą k sudaro 4Nk baitai arba 32Nk bitai. Nagrinėjant raktą baitais, ki 

atitinka i-ąjį k baitą (0  i < 4Nk). Raktų sąrašą w sudaro Nb (Nr + 1) elementų. AES algoritmui reikia 

pradinio Nb elementų rinkinio, o kiekvienam iš Nr raundų – papildomai Nb elementų raktinės informacijos. 

Tai reiškia, kad w sudaro vienmatis masyvas po 4 baitus. Kai 0  i < Nb (Nr + 1), i-ąjį sąrašo elementą 

paţymėsime w[i]. 

AES raktų praplėtimo operacija  glaustai pateikta 5.2 algoritme. Čia laikoma, kad informacija apie Nk 

yra rakte k, todėl Nk neskaičiuojamas kaip atskiras parametras. Algoritmas naudoja fiksuotą raundo elementų 

masyvą RCon[i] (0 < i  Nr). Masyvo elementai yra [xi – 1, 0x00, 0x00, 0x00] formos, kur xi – 1 yra x 

laipsniai (x = 0x02) GF(2
8
) lauke. Be RCon, algoritmas papildomai naudoja dvi pagalbines funkcijas: 

 SubWord() funkcija paima 4 baitų įvesties ţodį ir pakeičia kiekvieną baitą naudodama SubBytes() S 

bloką. 

 RotWord() funkcija paima 4 baitų įvesties ţodį ir atlieka ciklinį postūmį į kairę, t. y. jei įvesties ţodis 

[a0, a1, a2, a3], tai išvesties ţodis [a1, a2, a3, a0]. 

Pateiksime AES raktų praplėtimo algoritmo veikimo principą. Pirmiausia fiksuotas raundo elementų 

masyvas inicializuojamas mūsų jau aprašytu būdu. Paskui pirmieji raktų sąrašo Nk elementai uţpildomi 

simetrinio rakto k baitais. Likęs raktų sąrašas uţpildomas antruoju ciklu. Šiame cikle kiekvienam ţodţiui 

w[i] priskiriama prieš tai buvusio elemento w[i – 1] ir elemento, esančio Nk pozicijų anksčiau (t. y. w[i – Nk]), 

sudėtis moduliu 2. Pozicijų, kurios yra Nk daugikliai, elementams prieš sudėtį moduliu 2 atliekama w[i – 1] 

transformacija ir sudėtis moduliu 2 su fiksuotu raundo elementu RCon[i]. Šią transformaciją sudaro elemento 

baitų ciklinis postūmis į kairę (RotWord()), paskui pritaikoma sukeitimo lentelė visiems keturiems baitams 

(SubWord()). Svarbu pastebėti, kad AES raktų praplėtimo algoritmas, kai Nk = 8, skiriasi nuo Nk = 6 versijos 

(AES–192) ir nuo Nk = 4 versijos (AES–128). Jei Nk = 8 ir i – 4 yra Nk daugikliai, tai SubWord() taikoma w[i 

– 1] prieš sudėtį moduliu 2. 
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5.2 algoritmas. AES raktų praplėtimo algoritmas 

(įvestis k) 

RCon[1]  0x01000000 

Rcon[2]  0x02000000 

Rcon[3]  0x04000000 

Rcon[4]  0x08000000 

Rcon[5]  0x10000000 

Rcon[6]  0x20000000 

Rcon[7]  0x40000000 

Rcon[8]  0x80000000 

Rcon[9]  0x1B000000 

Rcon[10]  0x36000000 

Nuo i = 0 iki (Nk – 1) vykdyti 

w[i]  [ k4i, k4i+1, k4i+2, k4i+3] 

Nuo i = Nk iki (Nb (Nr + 1) – 1) vykdyti 

t  w[i – 1] 

Jei (i mod Nk = 0), 

tai t  SubWord( RotWord( t ) )  Rcon[i/Nk] 

Ir priešingai, jei (Nk > 6 ir i mod Nk = 4), 

tai t  SubWord( t ) 

w[i]  w[i – Nk]  t 

(išvestis w) 

 

5.1.2.5. IŠŠIFRAVIMO ALGORITMAS 

Norint sudaryti AES iššifravimo algoritmą, reikia apversti AES uţšifravimo algoritmo naudotas 

transformacijas ir įvykdyti jas atvirkštine tvarka. Atskiros transformacijos, naudojamos AES iššifravimo 

algoritme, vadinamos InvShiftRows(), InvSubBytes(), InvMixColumns() ir AddRoundKey(). Jau minėjome, 

kad AddRoundKey() transformacija yra pati sau atvirkštinė, nes naudojama tik bitų sudėtis moduliu 2. Taip 

pat pastebėsime, kad SubBytes() ir ShiftRows() transformacijos komutuoja, ir tai taip pat galioja jų 

atvirkštinėms InvSubBytes() bei InvShiftRows() transformacijoms. Formalus AES iššifravimo operacija 

pateikta 5.3 algoritme, o trys likusios atvirkštinės transformacijos apţvelgtos prieduose  (Sakalauskas, et al., 

2007). 

5.3 algoritmas. AES iššifravimo algoritmas 

(įvestis in) 

S  in 

s  AddRoundKey(s, w[Nr Nb, (Nr + 1)Nb – 1]) 

Nuo r = (Nr – 1) ţemyn iki 1 vykdyti 

s  InvShiftRows(s) 

s  InvSubBytes(s) 

s  AddRoundKey(s, w[r Nb, (r + 1)Nb – 1]) 

s  InvMixColumns(s) 

s  InvShiftRows(s) 

s  InvSubBytes(s) 

s  AddRoundKey(s, w[0, Nb – 1]) 

out  s 

(išvestis out) 

 

Detalus AES iššifravimo funkcijų aprašymas pateiktas prieduose  (Sakalauskas, et al., 2007). 
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5.1.2.6. SAUGUMO ANALIZĖ 

Jau AES konkurso metu ir ypač patvirtinus FIPS PUB 197 standartą, AES buvo itin kruopščiai 

nagrinėjamas. Šio šifro architektūra leidţia nustatyti diferencinės, tiesinės ir kitų su jomis susijusių 

kriptografinių atakų sudėtingumo apatines ribas. Buvo įrodyta, kad AES yra atsparus šioms atakoms 

(Daemen, et al., 2002), tačiau dėl gana paprastos algebrinės struktūros AES šifras itin atidţiai nagrinėjamas 

algebrinės kriptoanalizės atţvilgiu (Courtois, et al., 2002) (Biryukov, et al., 2003) (Cid, et al., 2005). Ši 

kriptoanalizė iš kitų išsiskiria tuo, kad slaptasis šifravimo raktas iš principo gali būti rastas net turint tik vieną 

tekstogramos ir šifrogramos porą. N. Courtois
3
 (Kurtua) pademonstravo supaprastintos AES versijos 

sėkmingą kriptoanalizę ir kompromitaciją (openPGP, 2006). Pasak tyrėjų, standartinės AES versijos 

kompromitacija turėtų būti įmanoma ne anksčiau kaip po 10 metų (Courtois, 2007). 

5.1.3. FEISTELIO TIPO ŠIFRAS 

Aštuntajame praėjusio amţiaus dešimtmetyje H.Feistelis, tuomet dirbęs IBM tyrimų laboratorijoje, 

pasiūlė naują blokinių šifrų architektūrą. H.Feistelio šifras – tai konkrečios architektūros blokinis šifras, 

kurio bloko ilgis – 2n bitų. Šifravimas atliekamas per r raundų, kuriems reikia r raundų raktų k1, ..., kr. 

H.Feistelio šifro architektūra leidţia kurti šifrus su sudėtingomis raundo funkcijomis, o nesudėtingą 

iššifravimą uţtikrina dvi naudojamos involiucijos. 

5.12. Apibrėžimas. Involiucija  – tai pati sau atvirkštinė funkcija, t. y. G(G(x)) = x. 

5.13. Uždavinys. Sugalvokite funkcijas, kurios būtų involiucijos. 

5.14. Klausimas. Ar galima parinkti tokią vienkryptę funkciją, kuri būtų involiucija? 

Feistelio šifras – viena iš iteratyvių blokinių šifrų klasių. Viename Feistelio šifro raunde naudojamos 

dvi involiucijos. Tai leidţia uţšifruojant ir iššifruojant taikyti tokią pat schemą (paprastai pakanka pakeisti 

raundų raktų eilės tvarką). Duotą 2n bitų duomenų bloką Feistelio šifras padalija į dvi lygias dalis – K (kairę) 

ir D (dešinę). Pasitelkus tam tikrą funkciją F(D, k), perskaičiuojami dešinės pusės bitai, gautas rezultatas 

sudedamas moduliu 2 su K (pirmoji involiucija) ir atliekamas sukeitimas (antroji involiucija): 

 (K, D)  (D, K  F(D, k)); 

čia k – raundo raktas, gautas raundo raktų sąrašo algoritmu. 

 

5.3 pav. Feistelio šifro uţšifravimo ir iššifravimo algoritmai 

                                                 
3
 N. Courtois – lenkų kriptografas. 

K D

Fk1

Fk2

Fkr

Užšifravimas

K D

Fkr

Fkr- 1

Fk1

Iššifravimas
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Pagrindinė Feistelio šifrų savybė ta, kad visada gaunamas perstatymas, kad ir kokia būtų funkcija F, t. 

y. gaunamas abipusiškai vienareikšmis atvaizdis. Raundinė funkcija F turi būti kriptografiškai saugi, o jos 

apverčiamumas, vienkryptiškumas ar kitos savybės nebūtinos. Iš pirmo ţvilgsnio gali pasirodyti keista, kad 

F gali būti siurjekcinė. 

Feistelio šifro šifravimo ir iššifravimo algoritmai pateikti 5.3 paveiksle. 

Paskutiniame raunde pusės nekeičiamos, todėl uţšifravimo ir iššifravimo algoritmai sutampa. 

Iššifruojant imamas tas pats šifravimo algoritmas, tik atvirkštine raundų raktų tvarka. 

Ţinomiausias Feistelio šifras – praeityje labiausiai paplitęs DES, tačiau jis jau nėra saugus. Jau prieš 

aštuonerius metus DES šifro raktas buvo „nulauţiamas― per 23 valandas (Oppliger, 2005)
4
. 

Kiti ţinomi Feistelio šifrai arba modifikuoti Feistelio šifrai: Blowfish, Camellia, CAST-128, FEAL, 

ICE, KASUMI, LOKI97, MARS, MAGENTA, MISTY1, RC5, TEA, Triple DES, Twofish, XTEA. 

Literatūroje pateikiama įvairių siūlymų, kaip išplėsti Feistelio šifrą (Vaundenay, 2006): 

 Dalijimą pusiau galima pakeisti dalijimu į keturias, aštuonias ar daugiau dalių. 

 Vietoj sudėties moduliu 2 galima naudoti kokią nors kitą involiuciją (operaciją). Vienintelė 

būtina šios operacijos savybė – reguliarumas (t. y. jei a * x = a * y, tai x = y), o 

komutatyvumas ir asociatyvumas nebūtini. 

 Duomenų bloką galima padalyti į skirtingo dydţio dalis. 

 Į Feistelio schemą galima įterpti papildomų apverčiamų S blokų. 

Tokie šifrai dar vadinami apibendrintais Feistelio šifrais. 

Ţinomi šie apibendrinti Feistelio šifrai: CAST-256, MacGuffin, RC2, RC6, Skipjack. 

5.1.4. CAMELLIA 

Camellia yra blokinis šifras, kurį 2000 m. sukūrė „Mitsubishi‖ ir „Nipon telegraph and telephone‖ 

korporacijų kriptografai (NTT, 2007). Šiame šifre, kaip ir AES, naudojami 128 bitų ilgio blokai ir 128, 192 

bei 256 bitų ilgio raktai. Šifravimo algoritmas pagrįstas Feistelio šifro architektūra, tačiau iš kitų šifrų jis 

išsiskiria tuo, kad jame kas šešis raundus įterpiami FL sluoksniai, kurie atlieka tiesines transformacijas, 

priklausančias nuo raktų. 

Camellia buvo pasirinktas kaip vienas iš NESSIE projekto rekomenduojamų. Jį taip pat siūlo 

CRYPTREC komitetas (CRYPTREC, 2007). 

Pasirinkus 128 bitų ilgio raktą, šifravimo metu atliekama 18 raundų, naudojant ilgesnius raktus – 24 

raundai. Camellia uţšifravimo 128 bitų raktu algoritmas pateiktas 5.4 paveiksle. Po šeštojo ir dvyliktojo 

raundų yra du FL-sluoksniai. 

Uţšifruojant pirmiausia prie duomenų bloko pridedami moduliu 2 raundų raktai ir blokas padalijamas 

į dvi 64 bitų ilgio dalis, t. y. M(128)  (kw1(64)|| kw2(64)) = L0(64)||R0(64). Kiekvieną raundą r (nuo 1-ojo iki 18-ojo, 

išskyrus 6-ąjį ir 12-ąjį) galima aprašyti taip: 

 Lr = Rr – 1  F(Lr – 1, kr), 

 Rr = Lr – 1; 

čia F – Feistelio šifro raundo funkcija. 

Kai r = 6 ir 12, įtraukiamos FL funkcijos, o veiksmai atliekami tokia seka: 

 L
/
r = Rr – 1  F(Lr – 1, kr), 

 R
/
r = Lr – 1, 

 Lr = FL(L
/
r, kl2r / 6 – 1), 

 Rr = FL
–1

(R
/
r, kl2r / 6). 

 

                                                 
4
 http://www.distributed.net/ 
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5.4 pav. Camellia uţšifravimas 128 bitų ilgio raktu 

Paskutiniame raunde prie gautų R18(64) ir L18(64) dalių moduliu 2 pridedami paskutiniai raktai, o gautas 

rezultatas sujungiamas į vieną 128 bitų bloką: 

 C(128) = (R18(64)  kw3(64)) || (L18(64)  kw4(64)). 

Iššifravimo algoritmas yra toks pat kaip uţšifravimo, tik raktai naudojami atvirkštine tvarka. 

Raundinė funkcija F yra S bei P blokų derinys ir gali būti laikoma vieno raundo SP tinklu. Pirmąjį 

lygmenį sudaro aštuoni 8 bitų S blokai. Įvestas 64 bitų duomenų blokas suskaidomas į aštuonias dalis, prie 

kiekvienos jų pridedant moduliu 2 atitinkamus raundų raktus. Paskui gauti rezultatai sukeičiami (S blokai) ir 

perstatomi (P blokai). Remiantis Camellia specifikacija, F funkciją galima uţrašyti taip: 

 F: (X(64), k(64)) → Y = P(S(X(64)  k(64))); 

čia S ţymi funkciją, susidedančią iš lygiagrečių S blokų, kurie yra ekvivalentūs atvirkštinei funkcijai virš 

GF(2
8
). P funkcija sudeda moduliu 2 atskirus įvesties bitus. S blokų algebrines išraiškas ir lenteles bei P 

funkcijos aprašymą galima rasti (Aoki, et al., 2002). F taip pat galima pavaizduoti grafiškai (5.5 pav.). 
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5.5 pav. Camellia šifro F funkcija 

Raundų raktams generuoti slaptasis raktas pirmiausia išplečiamas iki 256 (naudojant 128 bitų raktą) ar 

512 (kitais atvejais) bitų, taikant keturis ar šešis Feistelio šifro raundus. Konkretus raundo raktas gaunamas 

imant atitinkamą bitų fragmentą iš bendro sąrašo (Aoki, et al., 2002). 

5.1.5. BLOKINIŲ ŠIFRŲ ŠIFRAVIMO REŢIMAI 

Blokiniams šiframs būdingi įvairūs šifravimo reţimai. Remiantis FIPS PUB 81 (NIST, 1980) keletas 

jų yra specifikuoti DES, tačiau šie reţimai tinka ir kitiems blokiniams šiframs. Paţymėtina tai, kad kai kurie 

reţimai, apibrėţti FIPS PUB 81, paverčia blokinį šifrą srautiniu. 

Šifravimo reţimas nusako, kaip vartojamas blokinis šifras, šifruojant duomenų blokus, ir kaip gautos 

šifrogramos blokai yra susiję tarpusavyje. Toliau apţvelgsime šiuos šifravimo reţimus: 

 Elektroninės šifrų knygos reţimą (angl. Electronic codebook – ECB). 

 Šifro bloko grandininį reţimą (angl. Cipherblock chaining – CBC). 

 Grįţtamojo ryšio šifro reţimą (angl. Cipher feedback – CFB). 

 Grįţtamojo ryšio išvesties reţimą (angl. Output feedback – OFB). 

 Skaitiklio reţimą (angl. Counter – CTR). 

Iki šiol nagrinėjome blokinius šifrus ECB reţimu, tačiau šio reţimo daţniausiai naudoti negalima. 

Plačiau apie tai skaitykite kitame skyrelyje. 

5.1.5.1. ELEKTRONINĖS ŠIFRŲ KNYGOS REŢIMAS (ECB) 

Paprasčiausias šifravimo reţimas – elektroninės šifrų knygos (angl. electronic code book – ECB; ţr. 

5.6 pav.). Pasirinkto ilgio tekstograma t  T suskaidoma į m n bitų blokų (n – bloko ilgis). Jei bendras 

tekstogramos ilgis nėra n bitų kartotinis, ji turi būti papildyta atsitiktiniais bitais iki n kartotinio. 

Tekstogramos blokas ti (1 ≤ i ≤ m) siunčiamuoju įrenginiu (kairėje pusėje) uţšifruojamas slaptuoju raktu k. 

Gautas šifrogramos blokas ci perduodamas iššifravimo įrenginiui, kuriame jis iššifruojamas tuo pačiu raktu k 

(dešinėje pusėje). Taigi, kai 1 ≤ i ≤ m, ECB reţimas apibrėţiamas taip:  

 ci = Ek(ti), 

 ti = Dk(ci). 
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5.6 pav. ECB reţimo principas 

Didţiausi ECB reţimo privalumai – paprastumas ir tai, kad šiuo reţimu pranešimas neišplečiamas ir 

neperduodamos klaidos. Tačiau jis turi ir keletą rimtų trūkumų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, ketinant 

šiuo reţimu naudoti simetrinio šifravimo sistemą.  

1. Vienodi tekstogramos blokai priskiriami vienodiems šifrogramos blokams (jei raktas yra tas 

pats). Tai nenaudinga, nes iš daugelio blokų sudaryta šifrograma gali atskleisti statistinę 

atitinkamos tekstogramos informaciją, net jei neįmanoma iššifruoti visos šifrogramos. Iš 

tikrųjų šis statistinės informacijos tipas yra būtent tai, ko paprastai ieško šifrogramų analitikai 

ir ką vienu ar kitu būdu bando išnaudoti.  

2. ECB reţimas neapsaugo šifrogramos blokų sekos. Oponentas gali keisti ilgą pranešimą, 

paprasčiausiai ištrindamas ar įrašydamas į jį pavienius blokus. Jeigu oponentas turi 

šifrogramos blokus, uţšifruotus tuo pačiu raktu, jis taip pat gali įterpti juos į šifrogramą. Nė 

vienu iš šių atvejų oponentas neturi gebėti iššifruoti šifrogramos blokų, naudojamų atakai.  

Šie trūkumai yra rimti, palyginti su privalumais, todėl ECB reţimo nereikėtų rinktis tekstogramoms, 

sudarytoms iš daugelio blokų, uţšifruoti. 

5.1.5.2. ŠIFRO BLOKO GRANDININIS REŢIMAS (CBC) 

Šifro bloko grandininis (angl. cipherblock chaining – CBC) šifravimo reţimas buvo sukurtas siekiant 

panaikinti kai kuriuos ECB reţimo trūkumus. CBC reţimu tekstogramos bloko ti uţšifravimas priklauso ne 

tik nuo ti ir rakto k, bet ir nuo visų ankstesnių pranešimo blokų t1, ..., ti–1, taip pat nuo inicijavimo vektoriaus 

(IV), kuris neprivalo būti slaptas. Gauta šifravimo funkcija priklauso nuo konteksto. Tai reiškia, kad vienodi 

tekstogramos blokai paprastai priskiriami skirtingiems šifrogramos blokams.  

 

 

5.7 pav. CBC reţimo principas 
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Tarkime, kad t  T yra pasirinkto ilgio tekstograma ir ji suskaidoma į m n bitų blokų – t1, t2, ..., tm. 

CBC reţimo veikimo principas pavaizduotas 5.7 paveiksle. Pirmiausia c0 nustatomas inicijavimo vektoriumi 

(IV; šis ţingsnis paveiksle neparodytas). Kai i = 1, …, m, tekstogramos blokas ti sudedamas moduliu 2 su ci–1 

(t. y. su ankstesnio ţingsnio šifravimo bloku), suma uţšifruojama raktu k ir gaunamas šifrogramos blokas ci 

(kairėje pusėje). Taigi šifravimo funkcija gali būti rekursiškai apibrėţta taip:  

 c0 = IV, 

 ci = Ek(ti  ci–1) , kai 1 ≤ i ≤ m. 

Dėl IV šifrograma yra vienu bloku ilgesnė uţ tekstogramą. Vadinasi, CBC reţimas neišsaugo ilgio ir 

dėl to pranešimas išplečiamas vienu bloku (t. y. tikrasis pranešimo išplėtimas priklauso nuo naudojamos 

šifravimo sistemos bloko ilgio). Bet kuriuo atveju gauti šifrogramos blokai ci (i = 0, …, m) perduodami 

iššifravimo įrenginiui ir statomi į eilę, naudojamą iššifruoti. Šifrogramos bloko c0 negalima perduoti, jeigu 

iššifravimo įrenginys inicijuojamas tuo pačiu IV. Ir vėl eilė inicijuojama pasitelkus c0 = IV. Norėdamas 

iššifruoti šifrogramas, iššifravimo įrenginys iššifruoja ci (i = 1, …, m) raktu k ir rezultatą sudeda moduliu 2 

su ci–1 (dešinėje pusėje). Rezultatas – tekstogramos blokas ti. Taigi iššifravimo funkcija gali būti rekursiškai 

apibrėţta taip:  

 c0 = IV, 

 ti = Dk(ci)  ci–1 , kai 1 ≤ i ≤ m. 

Galima lengvai patikrinti, ar pagal rekursinį apibrėţimą galima teisingai apskaičiuoti tekstogramos 

bloką ti:  

 ti = Dk(ci)  ci–1 = Dk(Ek(ti  ci–1))  ci–1 = ti  ci–1  ci–1 = ti. 

Didţiausias CBC reţimo privalumas tas, kad jis panaikina anksčiau minėtus ECB reţimo trūkumus. 

Tačiau yra ir keletas trūkumų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį CBC reţimu naudojant simetrinio šifravimo 

sistemą. Pavyzdţiui, CBC reţimu pranešimas išplečiamas vienu bloku. Be to, faktas, kad šifrogramos blokai 

yra susieti, taip pat reiškia, kad bus perduodamos klaidos ir kaţkam teks uţsiimti jų perdavimu bei 

neteisingai nusiųstų šifrogramos blokų padariniais (t. y. perdavimo klaidomis). Pavyzdţiui, jeigu perduotas 

klaidingas šifrogramos blokas ci, tai ci ir paskesnis blokas (t. y. ci+1) iššifruojami neteisingai. Visi kiti 

šifrogramos blokai (t. y. c1, ..., ci–1, ci+2, …, cm) iššifruojami teisingai, nebent buvo kitų perdavimo klaidų. 

Atsiţvelgiant į ECB ir CBC reţimų privalumus bei trūkumus, aišku, kad CBC paprastai yra pageidautinas 

blokinio šifrui uţšifruoti. Visada turi būti uţtikrinta, kad blokinio šifro, kurio ilgis yra n, raktas bus 

keičiamas, uţšifravus ne daugiau kaip 2
n/2 

blokų. 

5.1.5.3. GRĮŢTAMOJO RYŠIO ŠIFRO REŢIMAS (OFB) 

Jau buvo minėta, kad yra šifravimo reţimų, paverčiančių blokinį šifrą srautiniu. Vienas tokių – 

grįţtamojo ryšio šifro (angl. cipher feedback — CFB). Blokinį šriftą jis pasitelkia tam, kad sugeneruotų 

pseudoatsitiktinių bitų seką. Paskui tie bitai moduliu 2 pridedami prie tekstogramos bitų ir gaunami 

šifrogramos bitai.  

 

5.8 pav. CFB reţimo veikimo principas  
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Tarkime, kad n yra blokinio šifro bloko ilgis, IV  {0,1}
n
 – n bitų inicijavimo vektorius, o 1 ≤ r ≤ n 

yra bitų, kurie tuo pat metu uţšifruojami kiekviename raunde, skaičius (paprastai r = 1 vienam bitui ar r = 8 

vienam baitui). Tekstograma t  T suskaidoma į m blokų, kurių kiekvienas turi r bitų. Taigi tekstogramos 

bloko seka t1, ..., tm yra ta, kuri iš tikrųjų uţšifruota CFB reţimu. 

5.8 paveiksle parodyta, kad uţšifravimo ir iššifravimo įrenginiai naudoja po du registrus (įvesties I ir 

išvesties O). Abu įvesties registrai inicijuojami IV (t. y. I0 = IV bet kurioje ryšio kanalo pusėje). Ţingsnio i (1 

≤ i ≤ m) metu uţšifravimo įrenginys uţšifruoja įvesties registrą Ii raktu k (pasitelkęs esamą blokinį šifrą), ir 

rezultatas įrašomas į išvesties registrą Oi. Tada r kairiausi Oi bitai pridedami moduliu 2 prie tekstogramos 

bloko ti (taip pat galima naudoti likusius Oi n – r bitus, norint uţšifruoti vėlesnius tekstogramos blokus). 

Gautas r bitų šifrogramos blokas ci siunčiamas iššifravimo įrenginiui ir grąţinamas atgal į įvesties registrą iš 

dešinės. Iššifravimo įrenginys keičia procesą priešingu. Tai reiškia, kad šifrogramos blokas ci yra 

iššifruojamas, pridedant jį moduliu 2 prie r kairiausių Oi bitų. Oi yra įvesties registro turinio uţšifravimo 

rezultatas.  

Didţiausias CFB reţimo privalumas tas, kad jis blokinį šifrą paverčia srautiniu. Taigi įmanoma 

uţšifruoti blokus, maţesnius uţ blokinio šifro bloko ilgį (t. y. r < n). Tai praverčia tada, kai nereikia perduoti 

didelių pranešimų. 

Taip pat norėtųsi paminėti keletą trūkumų, į kuriuos derėtų atkreipti dėmesį CFB reţimu naudojant 

simetrinio šifravimo sistemą:  

 Didţiausias trūkumas – sparta. Tam, kad būtų uţšifruoti tik r bitai, reikia uţšifruoti visus n 

bitus. Šio trūkumo poveikis priklauso nuo naudojamos simetrinio šifravimo sistemos ir 

parametro r dydţio, palyginti su bloko ilgiu n. Pavyzdţiui, jeigu CFB reţimu naudojamas 

AES ir r yra 8 bitai (šifruojama po vieną simbolį), tuomet sparta yra n/r = 128/8 = 16 kartų 

lėtesnė nei „normalaus― AES (jei jis naudojamas ECB ar CBC reţimu). Taigi reikia daryti 

abipuses nuolaidas pasirenkant optimalią r reikšmę (ir šios nuolaidos gali priklausyti nuo 

taikymo srities). Atkreipkite dėmesį į tai, kad bent jau galima naudoti išvesties registro n – r 

bitus vėlesniems tekstogramos blokams ar bitams uţšifruoti. 

 r dydis taip pat turi įtakos uţšifravimo klaidų perdavimo savybėms. Paţymėtina, kad 

neteisingai perduotas šifrogramos blokas trikdo iššifravimo procesą, kol jis „iškrenta― iš 

įvesties registro. Taigi kuo didesnis r, tuo maţiau klaidų perduodama. 

 Kaip jau minėta, uţšifravimas yra paprasta sudėtis moduliu 2, ir blokinis šifras pasitelkiamas 

tik raktų srautui sugeneruoti. Tačiau šis generavimas taip pat priklauso nuo šifrogramos bitų, 

kurie grąţinami į įvesties registrą (štai kodėl reţimas pirmiausia vadinamas grįţtamojo ryšio 

šifru). Taigi neįmanoma iš anksto apskaičiuoti raktų srauto. 

Negalėjimas iš anksto apskaičiuoti raktų srauto – didţiausias CFB ir toliau aptariamo OFB reţimų 

skirtumas. 

5.1.5.4. GRĮŢTAMOJO RYŠIO IŠVESTIES REŢIMAS (OFB) 

Grįţtamojo ryšio išvesties (angl. output feedback – OFB) reţimas panašus į CFB. Kaip parodyta 5.9 

pav. (ir kitaip nei CFB reţimu), raktų srautas sugeneruojamas nepriklausomai nuo šifrogramos blokų OFB 

reţimu. Tai reiškia, kad OFB reţimu neperduodamos klaidos. Kai kuriose taikymo srityse tai naudinga, todėl 

tik OFB reţimas tam naudojamas. Kitur tai yra nepageidautina, todėl vietoj OFB pasirenkamas CFB reţimas. 

Spartos atţvilgiu naudingesnis OFB reţimas, mat raktų srautas gali būti sugeneruotas nepriklausomai nuo 

tekstogramos ar šifrogramos. Tai reiškia, kad raktų srautas gali būti apskaičiuotas iš anksto, ir uţšifravimo 

pralaidumas gali būti labai didelis.  
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5.9 pav. OFB reţimo veikimo principas 

OFB reţimu svarbu reguliariai keisti IV, ypač jei dvi tekstogramos uţšifruotos tuo pačiu raktu k. 

Priešingu atveju sugeneruojamas tas pats raktų srautas ir šiuo faktu gali pasinaudoti oponentas. Pavyzdţiui, 

jeigu du tekstogramos blokai ti ir ti
/
 uţšifruoti tuo pačiu r bitų raktu k, tai gauti šifrogramos blokai yra ci = ti 

 k ir ci
/
 = ti

/
  k. Taigi įmanoma sudėti šiuos du šifrogramos blokus moduliu 2 ir atitinkamai pašalinti 

šifravimo veiksmą.  

 ci  ci
/
 = (ti  k)  (ti

/
  k) = ti  ti

/
  k  k 

 = ti  ti
/
  0 = ti  ti

/
. 

Jeigu ti yra ţinomas, tai ti
/
 gali būti nedelsiant apskaičiuotas (ir atvirkščiai). Net jeigu ti neţinomas, 

tekstogramos kalbos statistinės savybės gali būti panaudotos neteisėtai nustatyti ti
/
 ar jo dalis. 

Kitaip nei ECB ir CBC reţimais, CFB ir OFB reţimais tiek siuntimo, tiek gavimo įrenginiai naudoja 

tik esamos šifravimo sistemos šifravimo funkciją. Šie šifravimo reţimai taip pat gali būti naudojami 

šifravimo funkciją pakeitus vienkrypte (tai gali būti svarbu, jei simetrinės šifravimo sistemos negalimos arba 

jų naudojimas vienu ar kitu būdu ribotas). 

5.1.5.5. SKAITIKLIO REŢIMAS (CTR) 

Dar vienas blokinių šifrų šifravimo reţimas – skaitiklio (angl. counter – CTR). Kaip ir CFB bei OFB, 

jis naudoja blokinį šifrą tam, kad sugeneruotų pseudoatsitiktinių bitų seką. Gauti bitai moduliu 2 pridedami 

prie tekstogramos bitų ir taip gaunami šifrogramos bitai. 

Tarkime, kad n yra blokinio šifro bloko ilgis ir 1 ≤ r ≤ n yra bitų, kurie tuo pat metu uţšifruojami 

kiekviename raunde, skaičius (paprastai r = 1 vienam bitui ir r = 8 vienam baitui). Tekstograma t  T 

suskaidoma į m blokų, kurių kiekvienas turi r bitų, taigi tekstogramos bloko seka t1, ..., tm yra ta, kuri iš 

tikrųjų uţšifruota CTR reţimu. 

 

5.10 pav. CTR reţimo veikimo principas 
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CTR reţimu naudojamas vienas registras (t. y. išvesties registras O). Ţingsnio i (1 ≤ i ≤ m) metu 

uţšifravimo įrenginys uţšifruoja bloko numerį raktu k ir rezultatas įrašomas į išvesties registrą Oi. Tada r 

kairiausi Oi bitai pridedami moduliu 2 prie tekstogramos bloko ti. Gautas r bitų šifrogramos blokas ci 

siunčiamas iššifravimo įrenginiui. Gautos šifrogramos iššifravimas vyksta taip pat kaip uţšifravimas. 

Tam, kad skirtingų tekstogramų šifravimas tuo pačiu raktu k vyktų skirtingai, paprastai prie 

uţšifruojamo bloko numerio pridedamas fiksuotas atsitiktinis skaičius. 

5.2. PSEUDOATSITIKTINIŲ SKAIČIŲ GENERATORIAI 

Atrodytų, atsitiktiniams skaičiams generuoti galima pasirinkti principinį sprendimo būdą, pavyzdţiui, 

naudojant fizikinį šiluminio triukšmo generatorių, paremtą elektriniu triukšmo signalu rezistoriuje, 

tranzistoriuje ir t. t., arba registruojant reliktinį visatos šiluminį spinduliavimą, atsiradusį nuo Didţiojo 

sprogimo momento, kai susikūrė mūsų visata. Deja, toks sprendimo būdas yra labai neveiksmingas ir 

reikalauja didelių materialinių sąnaudų. Pavyzdţiui, norint uţšifruoti visą DVD diską, reikia sugeneruoti 

atitinkamą kiekį šifravimo gamos elementų, tačiau pagrindinė problema ne ta. Šią gamą reikia saugiai laikyti 

ir – svarbiausia – saugiai paskirstyti, o tai yra labai sudėtingas uţdavinys. 

Dėl minėtų fundamentalių teorinių problemų negalima kalbėti apie atsitiktines skaičių sekas, todėl 

įvedama pseudoatsitiktinių skaičių sekos (PASS) sąvoka. 

5.15. Apibrėžimas. Skaičių seka vadinama PASS, jei joks kenkėjas negali jos atskirti (angl. 

distinguish) nuo „tikros― atsitiktinės skaičių sekos. 

5.16. Apibrėžimas. Pseudoatsitiktinių skaičių generatorius (PASG) yra determinuotas polinominio 

laiko algoritmas, iš pradinės eilutės (angl. seed string) k  {0,1}
k
 sugeneruojantis ilgesnę eilutę 

(k), kurios ilgis išreiškiamas daugianariu p(k) ir p(k)  || > k. 

Būtina, kad kriptografiniais tikslais naudojami PASG tenkintų visus pagrindinius statistinius testus. Ši 

sąlyga nėra pakankama, kad PASG būtų kriptografiškai saugus, tačiau neabejotinai būtina, kad jis atitiktų šių 

testų kriterijus. Bet koks statistinis dėsningumas atsitiktinių skaičių sekoje gali būti panaudotas būsimų 

generatoriaus reikšmių prognozei. Jeigu statistiniais testais teigiamai įvertinamas PASG, toliau tiriama 

generatoriaus struktūra. Atliekant sistemos kriptoanalizę ir turint pakankamai daug duomenų, naudojamo 

PASG reikšmių prognozavimas taip pat gali būti sėkmingas. 

Kita PASG savybė nusakoma sugeneruotos sekos entropija, kuri yra atvirkštinis informacijos, esančios 

toje sekoje, dydis. Akivaizdu, kad informacijos kiekis sekoje turi būti kuo maţesnis, o entropija kuo didesnė. 

Taigi entropija yra sekos išankstinio (a priori) neapibrėţtumo matas. Kadangi PASG generuojama seka yra 

visiškai apibūdinama pradine reikšme, tai tos sekos entropija negali būti didesnė uţ pradinės reikšmės 

entropiją, ir ji nepriklauso nuo sugeneruotos sekos ilgio. Tuo PASG skiriasi nuo tikros atsitiktinių skaičių 

sekos. Tačiau jei pradinė reikšmė yra pakankamai ilga, kad tokios reikšmės paieška perrenkant visas galimas 

reikšmes būtų neįmanoma atsiţvelgiant į šių dienų skaičiavimo išteklius, tai minėtas principinis PASG 

trūkumas gali būti ignoruojamas juos taikant kriptografijoje. 

Pasiūlyti keli PASG testavimo metodai, iš kurių ţymiausi šie: 

 Knutho atsitiktinumo testai (Knuth, 1997). 

 FIPS 140–1 testas – JAV nacionalinio standartų ir technologijų instituto (NIST) priimtas serijų 

testų standartas, sukurtas Knutho testų pagrindu (NIST, 1994). 

 Maurerio universalus statistinis testas, pagal kurį galima nustatyti didelę defektų klasę. 

Papildomai šis testas pateikia atsitiktinių skaičių entropijos įvertį (Maurer, 1995). 

 FIPS 140–2 standartu apibrėţiami išsamesni rinkinių testai, tarp jų ir Maurerio universalus 

statistinis (NIST, 2001). 

Laikoma, kad PASG tenkina neatskiriamumo (angl. undistinguishability) savybę, jeigu juo 

sugeneruoti bitai atitinka FIPS-140-2 standartą. Tokiu būdu, sukūrus arba gavus PASG, galima juos testuoti 

ir nustatyti, ar jie tinkami kriptografiniam taikymui pagal neatskiriamumo kriterijų. 
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5.3. SRAUTINIAI ŠIFRAI 

Formalus srautinio šifro apibrėţimas tampa gana dirbtinis ir ne visai natūralus, atsiţvelgiant į 

šiuolaikinės kriptografijos laimėjimus ir šiuos šifrus realizuojančią mikroprocesorių techniką. Riba tarp 

srautinio ir blokinio šifrų tampa labai neraiški. Norėdami pateikti nors dalinį srautinio šifro apibrėţimą, jį 

suformuluosime taip: 

5.17. Apibrėžimas. Srautinis šifras yra simetrinis šifras, kuriuo šifruojamas duomenų srautas. 

Šio skyriaus įvade jau minėjome, kad srautiniams šiframs būdinga nuolat atnaujinama vidinė būsena. 

Blokiniai šifrai šios būsenos neturi. Tiek blokinis, tiek srautinis šifrai priklauso simetrinių šifrų grupei, tačiau 

skiriasi jų taikymas. Srautiniam šifrui keliami du papildomi reikalavimai, kuriuos galima nusakyti šiomis 

savybėmis. 

5.18. Savybė. Srautinis šifras turi uţtikrinti pakankamą uţšifravimo spartą. 

5.19. Savybė. Srautinis šifras turi uţtikrinti darbą prijungties reţimu. 

Pagrindinė iki šiol vyraujanti kryptis – nagrinėti srautinius šifrus, kuriuos sudaro dvi pagrindinės 

detalės: šifravimo gamos (rakto) generatorius (angl. key stream generator) ir tekstogramos bei gamos 

kompozicija, kuri daţniausiai suprantama kaip jų sudėtis pabičiui moduliu 2. 

PASG galima aprašyti tokia rekursine lygtimi: 

 i  f(i-1); (5.3) 

čia f – tam tikra funkcija, nuo kurios parinkimo priklauso generuojamų skaičių statistinės savybės ir 

generatoriaus kriptografinis saugumas. Generuoti reikalinga pradinė sąlyga 0, kuri paprastai lygi 

simetriniam raktui k, t. y. 0  k. Generuojami skaičiai i turi būti baigtinėje aibėje, kurios elementai 

koduojami baigtinio ilgio bitų seka, pvz., |i|  |k| ir i  {0,1}
|k|

. 

Pateiksime keletą PASG algoritmų, kurių pagrindu kuriami srautiniai šifrai. 

1. Tiesiniai kongruentiniai (TK) generatoriai. 

2. Tiesinių grįţtamojo ryšio postūmio registrų (TGPR arba linear feed-back shift registers – 

LFSR) generatoriai. 

3. Netiesinio dinaminio chaoso (NDC) generatoriai. 

4. Blokinio šifravimo reţimų OFB, CFB ir CTR generatoriai. 

5. Vienkryptėmis funkcijomis (VKF) pagrįsti generatoriai. 

Algoritmų, paremtų 1 ir 2 punktuose nurodytais principais, nenagrinėsime dėl laiko stokos, 

atsiţvelgdami į tai, kad jie šiuo metu nelaikytini gana perspektyviais. Besidomintieji gali pasinaudoti šaltiniu 

(Menezes, et al., 2001). 

NDC generatoriai iš pradţių buvo laikomi labai perspektyviais. Jei funkcija f iš (5.3) atvaizduoja 

tolydųjį (realųjį) skaičių i-1 į tolydųjį i, tai toks atvaizdavimas yra artimas fizinio chaoso sistemoms, 

tokioms kaip turbulencija, ir turi pakankamą atsitiktinumo laipsnį. Deja, šifruojant reikia gauti diskrečius 

bitus ir baitus, todėl tolydieji skaičiai turi būti pakeisti diskrečiaisiais. Tokiu atveju diskrečiosios dinaminės 

sistemos būsenų erdvė tampa baigtinė, todėl diskretizuota dinaminė sistema generuoja ciklines sekas. Ilgą 

laiką nebuvo gauta jokių teorinių rezultatų, galinčių padėti įvertinti sekos periodą. Yra ir kitų trūkumų, kurių 

čia neminėsime. Tačiau darbai šioje srityje tęsiami. Projektui eSTREAM pateiktas Boesgaardo ir 

Vesteragerio šifras „Rabbit―, paremtas diskretizuota dinaminio chaoso sistema
5
. Diskretizavimas 

suprantamas taip: kai d, 1, 2, .... nėra realūs skaičiai (t. y. priklauso realiųjų skaičių aibei R), bet yra 

baigtiniai, jie koduojami baigtiniu bitų skaičiumi. Be abejo, šiuo atveju negalima kalbėti apie neperiodinės 

gamos gavimą, tačiau autoriai pateikia minimalaus periodo įvertį, kuris lygus 2
64

 bitams. Tai reiškia, kad su 

viena ir ta pačia sėkla 0 galima saugiai šifruoti 2
64

 bitus, o tai kur kas daugiau, nei uţšifruoti DVD filmus 

realiu laiko masteliu visą mėnesį. 

                                                 
5
 http://www.exrypt.eu.org/stream/rabbit.html 
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5.4. NESSIE REKOMENDACIJOS 

2000–2003 metais vyko Europos Komisijos finansuojamas projektas „Naujos Europos parašų, 

integralumo ir šifravimo schemos― (angl. New European Schemes for Signatures, Integrity and Encryption – 

NESSIE), skirtas kriptografiniams algoritmams įvertinti (Preneel, et al., 2004). 

Pagrindinis projekto tikslas – pasiūlyti portfelį, sudarytą iš stiprių kriptografinių primityvų, kurie buvo 

pateikti po viešo kvietimo ir išnagrinėti skaidraus bei atviro proceso metu. NESSIE projektas apėmė platų 

kriptografinių sistemų spektrą: blokinius, srautinius šifrus ir pseudoatsitiktinių skaičių generatorius, kolizijai 

atsparias santraukos funkcijas, pranešimų autentifikavimo kodus, asimetrines šifravimo sistemas, e. parašų 

sistemas, asimetrines identifikavimo sistemas. Analizės metu buvo nagrinėjami visų pasiūlytų primityvų 

saugumas ir funkcionavimo efektyvumas (NESSIE Consortium, 2003). 

2000 metais dešimties valstybių kriptografai pateikė 42 algoritmus. Pirmaisiais projekto metais šis 

sąrašas sutrumpėjo iki 24. Pasibaigus antrajam atrankos etapui, liko 12 algoritmų, prie kurių papildomai 

buvo pridėti penki, standartizuoti tarptautiniu mastu (AES, RSA-KEM, SHA-256, SHA-384, SHA-512). 

Viso projekto metu vyko atviras tyrimas pagal viešai paskelbtus kriterijus. Buvo atsiţvelgiama į viešai 

paskelbtus įvairius kriptografinės bendruomenės komentarus. 2000 – 2003 metais buvo suorganizuoti keturi 

seminarai, kurių metu buvo aptarti siūlomi algoritmai ir pateikti rezultatai. 

Į NESSIE projekto rekomenduojamų kriptografinių sistemų portfelį pateko šie blokiniai šifrai: 

 MISTY1 (pateikė Mitsubishi Electric Corp., Japonija) – 64 bitų blokinis šifras. 

 Camellia (pateikė Nippon Telegraph and Telephone Corp. bei Mitsubishi Electric Corp., 

Japonija) – 128 bitų blokinis šifras. 

 AES (JAV standartas FIPS 197) – 128 bitų blokinis šifras. 

 SHACAL-2 (pateikė Gemplus, Prancūzija) – 256 bitų blokinis šifras. 

NESSIE projekto vykdytojams teko pripaţinti, kad nė vienas iš šešių pateiktų srautinių šifrų neatitinka 

keliamų saugumo reikalavimų, todėl ši portfelio pozicija liko tuščia. 

Kitas rekomenduojamas kriptografines sistemas galima rasti (NESSIE Consortium, 2003)(Preneel, et 

al., 2004). 
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6. VIEŠOJO RAKTO (ASIMETRINĖ) KRIPTOSISTEMA 

Šiame skyriuje nagrinėsime viešojo rakto (asimetrines) kriptografines sistemas, apţvelgsime jų 

pagrindines savybes ir pateiksime taikymo schemas. 

Kurti viešojo rakto kriptografines sistemas paskatino keletas simetrinių šifravimo sistemų trūkumų. 

Pirmiausia – raktų administravimas. Simetrinėje šifravimo sistemoje abu subjektai turi arba iš anksto susitarti 

dėl naudojamo bendro slaptojo rakto, arba naudotis ir pasitikėti „raktų centru―, kuris jiems suteiktų slaptąjį 

raktą. Be to, esant pakankamai didelei vartotojų grupei, kurioje kiekviena pora privalo turėti savo bendrą 

slaptąjį raktą, gerokai padidėja saugomų raktų skaičius ir visi jie turi būti laikomi paslaptyje. 

6.1. Pavyzdys. Tarkime, yra 20 vartotojų grupė, kurioje kiekviena pora turi savo bendrą slaptąjį 

raktą. Taigi iš viso sistemoje yra 190 raktų ir kiekvienas subjektas turi saugoti paslaptyje 19.  

Populiarėjant elektroniniam bendravimo būdui, reikia ne tik apsaugoti duomenis nuo klastojimo, bet ir 

uţtikrinti subjekto autentiškumą. Taigi dar viena prieţastis, paskatinusi asimetrinių šifravimo sistemų plėtrą, 

– galimybė sukurti veiksmingus e. parašo algoritmus, kuriais būtų efektyviai sprendţiama autentifikavimo 

problema 

Nagrinėsime viešojo rakto šifravimo sistemą, kitaip dar vadinamą asimetrinio šifravimo sistema. 

1. Kiekvienas subjektas turi porą raktų, kurių vienas naudojamas uţšifruoti (viešasis),  kitas – 

iššifruoti (slaptasis). 

2. Nors abu raktai yra matematiškai susiję, tačiau per priimtiną laiko tarpą neįmanoma 

apskaičiuoti slaptojo rakto, ţinant viešąjį raktą ir šifravimo algoritmą.  

Be to,  kai kurie asimetriniai algoritmai (pvz.,  RSA) pasiţymi tokia savybe, kad bet kuris iš dviejų 

raktų gali būti naudojamas uţšifruoti, o tada kitas – iššifruoti. 

Bendras viešojo rakto šifravimo sistemos veikimas pagrįstas šiais ţingsniais: 

 Kiekvienas subjektas turi porą matematiškai susijusių raktų – viešąjį (VR), skirtą uţšifruoti, ir 

slaptąjį (PR) – iššifruoti. 

 Kiekvienas subjektas viešai paskelbia savo VR, t. y. šis raktas turi būti prieinamas visai 

vartotojų grupei. Tačiau PR kiekvienas subjektas turi laikyti paslaptyje. 

 Subjektui A norint nusiųsti pranešimą subjektui B, duomenys šifruojami subjekto B viešuoju 

raktu. 

 Subjektui B gavus uţšifruotą pranešimą, jam iššifruoti naudojamas slaptasis subjekto B raktas, 

kurį ţino tik subjektas B.  Apskaičiuoti PR, ţinant VR, kitas asmuo per priimtiną laiko tarpą 

negali. 

Tokiu būdu uţtikrinamas pranešimo konfidencialumas ir sistemoje sumaţėja saugomų raktų skaičius. 

6.2. Pavyzdys. Tarkime, yra 20 vartotojų grupė, kurioje siunčiami pranešimai šifruojami asimetrine 

šifravimo sistema. Taigi sistemoje iš viso yra 40 raktų (20 viešųjų ir 20 slaptųjų), o kiekvienas 

vartotojas turi saugoti paslaptyje tik savo slaptąjį. Palyginimui 6.1. pavyzdyje aprašytoje sistemoje 

iš viso yra 190 raktų ir kiekvienas vartotojas turi saugoti paslaptyje 19, nors vartotojų skaičius 

abiejose sistemose yra vienodas. 

6.1. lentelėje pateikti viešojo rakto ir simetrinių sistemų privalumai bei trūkumai (Stallings, 1998). 

 

 

 

 



KRIPTOGRAFINĖS SISTEMOS 

72 

 

6.1. lentelė 

Viešojo rakto ir simetrinių algoritmų lyginamoji lentelė  

 Viešojo rakto algoritmai Simetriniai algoritmai 

Privalumai  Tik privatusis raktas privalo būti slaptas, 

tačiau turi būti uţtikrintas viešojo rakto 

autentiškumas. 

 Raktų administravimas tinkle reikalauja 

funkcionaliai patikimos trečiosios šalies 

dalyvavimo. Ji turi būti sąţininga visų 

vartotojų atţvilgiu, tačiau negali turėti 

prieigos nei prie vartotojų slaptųjų raktų, nei 

prie slaptos informacijos. 

 Atsiţvelgiant į naudojimo būdą,  viešojo 

ir slaptojo raktų pora gali būti nekeičiama 

gana ilgą laiką, t. y. ji  skirta daugeliui ryšio 

seansų. 

 Simetrinio šifravimo algoritmai veikia 

labai sparčiai. Tam tikrais  atvejais šifravimo 

sparta gali siekti šimtus megabitų per 

sekundę. 

 Naudojami raktai yra 4 – 5 kartus 

trumpesni. 

 Simetrinio šifravimo algoritmas gali būti 

panaudotas kaip pagrindas sudarant daugelį 

kriptografinių algoritmų. 

Trūkumai  Populiariausių viešojo rakto algoritmų 

šifravimo sparta yra kelis šimtus kartų 

maţesnė nei labiausiai paplitusiose 

simetrinio rakto sistemose. 

 Raktai yra daug ilgesni nei   simetrinio 

šifravimo sistemose, kad būtų pasiektas toks 

pat saugumo lygis. 

 Simetrinis raktas privalo likti slaptas – jis 

turi būti ţinomas tik  bendraujančioms 

pusėms.  

 Dideliame tinkle reikia saugoti daug raktų 

porų, todėl efektyviam raktų administravimui 

uţtikrinti būtinas   besąlygiškai patikimos 

trečiosios šalies (TTP – trusted third party) 

dalyvavimas. TTP generuoja ir paskirsto 

raktus, todėl jai ţinomi visų subjektų PR, ji 

taip pat gali pasiekti slaptą informaciją. 

 Kriptografinė praktika rodo, kad    raktas 

tarp dviejų šalių turi būti keičiamas daţnai, 

galbūt net  kiekvieno ryšio seanso metu. 

Panagrinėkime išsamiau viešojo rakto šifravimo sistemos savybes. Turime du subjektus A ir B. A nori 

nusiųsti tekstogramą tA subjektui B. B turi asimetrinių raktų porą VRB ir PRB. Raktas VRB paskelbiamas 

viešai, o raktą PRB B saugo paslaptyje. A pasiima raktą VRB ir, paruošęs tekstogramą tA, apskaičiuoja 

šifrogramą cA: 

 cA = E(VRB, tA). (6.1) 

B, turėdamas gautą šifrogramą cA ir savo slaptąjį raktą PRB, iššifruoja tekstogramą tA: 

 tA = D(PRB, cA). (6.2) 

Iššifruoti tokią šifrogramą gali tik rakto PRB savininkas, t. y. asmuo, kuriam ir buvo skirtas 

pranešimas. Taigi tokia schema uţtikrina duomenų konfidencialumą. 

Ši sistema pavaizduota 6.1 pav. 

Potencialus kenkėjas Zosė (Z) ţino šifrogramą cA, viešąjį B raktą VRB bei uţšifravimo ir iššifravimo 

algoritmus. Kenkėjo tikslas – suţinoti slaptąjį raktą PRB. Tai leistų skaityti visas tekstogramas, kurias A 

siunčia B, kol nebus pakeistas raktas. Apsaugą nuo tokių veiksmų uţtikrina viešojo rakto šifravimo sistemų 

saugumo lygis. Tačiau šiuo atveju kenkėjas gali elgtis šiek tiek kitaip: kadangi uţšifravimo raktas ţinomas 

(VRB), kenkėjas perima siunčiamą šifrogramą cA ir pakeičia savo šifrogramą cZ, kuri atitinka suklastotą 

tekstogramą tZ. Tuo tarpu B neturės jokių priemonių nustatyti, ar cZ ir ją atitinkanti tZ nėra dezinformacija. 

 



VIEŠOJO RAKTO (ASIMETRINĖ) KRIPTOSISTEMA 

73 

 

 

6.1 pav. Asimetrinė šifravimo sistema: konfidencialumas 

A gali autentifikuoti jo slaptasis raktas PRA. Tekstogramą uţšifravus raktu PRA,  šifrogramos gavėjas 

nesunkiai gali nustatyti siuntėją. Tokią šifrogramą jis iššifruoja viešuoju subjekto A raktu VRA. Be to, niekas 

negali apsimesti subjektu A ir išsiųsti suklastotos šifrogramos (t. y. pakeisti siunčiamą pranešimą), nes raktas 

PRA laikomas paslaptyje. Tokiu būdu ši schema uţtikrina duomenų vientisumą ir siuntėjo autentiškumą.  

Sistema, uţtikrinanti duomenų vientisumą ir vartotojo identifikavimą, pavaizduota 6.2 pav. 

 

6.2 pav. Asimetrinė šifravimo sistema: identifikavimas 

Šifravimas siuntėjo privačiuoju raktu atitinka siuntėjo e. parašą. Pagrindinės e. parašo savybės: 

1. Autentiškumas. 

2. Vientisumas (angl. integrity). 

3. Neišsiginamumas (angl. non-repudiation). 

Kiekvieną e. parašo schemą sudaro trys dalys: raktų generavimo algoritmas, e. parašo formavimo 

algoritmas ir e. parašo tikrinimo algoritmas,  arba patikros funkcija. 

E. parašo formavimo algoritmas atitinka tekstogramos t uţšifravimą slaptuoju raktu. Tačiau šifruojama 

ne tekstograma t, o jos santrauka (angl. hash) h = H(t). 

E. parašo tikrinimo algoritmas nėra tapatus iššifravimo algoritmui. Patikros funkcijos v įvesties 

duomenys yra e. parašas s, viešasis siuntėjo raktas ir tekstograma t. Ši funkcija gali įgyti dvi reikšmes. 

Reikšmė 0 rodo, kad e. parašas negalioja arba yra suklastotas, o reikšmė 1 reiškia, kad e. parašas tikras. 

Norint uţtikrinti duomenų konfidencialumą ir siuntėjo autentiškumą,  reikia derinti šifravimą su VR ir 

PR, t. y. derinti asimetrinį šifravimą su e. parašu. 

Subjektas A iš pradţių tekstogramą tA uţšifruoja savo slaptuoju raktu PRA, t. y. suformuojamas e. 

parašas ir taip uţtikrinamas subjekto autentiškumas bei duomenų vientisumas. Siekiant uţtikrinti duomenų 

konfidencialumą, gautas e. parašas uţšifruojamas dar kartą viešuoju subjekto B raktu VRB. Gaunama tokia 

šifrograma: 

 cA = E(VRB, E(PRA, tA)). (6.3) 
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B iš gautos šifrogramos gali atkurti tekstogramą, nes jam ţinomi abu reikalingi raktai – PRB ir VRA: 

 tA = D(PRB, cA). (6.4) 

Sistema, uţtikrinanti duomenų vientisumą ir vartotojo identifikavimą bei duomenų konfidencialumą, 

pavaizduota 6.3 pav. 

 

6.3 pav. Asimetrinė šifravimo sistema: konfidencialumas ir identifikavimas 

Tačiau tokios schemos trūkumas –  dvigubas asimetrinio šifravimo algoritmo naudojimas, juolab kad 

šie algoritmai yra gana sudėtingi ir reikalauja didelių skaičiavimo sąnaudų. 

Viešojo rakto algoritmas turi tenkinti tam tikras naudojimo sąlygas: 

1. Bet kuris vartotojas lengvai gali sugeneruoti viešąjį ir privatųjį raktus. 

2. Šifrograma c = E(VR, d) turi būti pakankamai lengvai apskaičiuojama. 

3. Šifrograma turi būti nesunkiai iššifruojama:  t = D(PR, c). 

4. Potencialiam kenkėjui beveik neįmanoma apskaičiuoti slaptojo rakto PR, ţinant VR ir 

šifravimo algoritmą. 

5. Potencialiam kenkėjui beveik neįmanoma atkurti pradinės tekstogramos t, turint šifrogramą c 

ir VR. 

Šioms sąlygoms uţtikrinti reikia rasti vienkryptę funkciją (VKF). Tai bijekcinės  funkcijos, kurias 

paprasta apskaičiuoti, tačiau apskaičiuoti atvirkštinę jų reikšmę per priimtiną laiko tarpą  neįmanoma. 

VKF sudarymas pagrįstas sudėtingomis algoritminėmis problemomis. Problemos formuluotėje 

nurodytos sąlygos atitinka tiesioginę vienkryptės funkcijos reikšmę, o iškeltos problemos sprendimas – 

vienkryptės funkcijos atvirkštinės reikšmės radimą (suformuluoti problemą  paprasta, tačiau jos sprendimas 

daţnai reikalauja didelių pastangų).  

Visų asimetrinių kriptografinių algoritmų saugumas grindţiamas viena ar kita sudėtinga  algoritmine 

problema, kurių pagrindu sudarytos VKF. Verta pastebėti, kad su VKF apvertimu susijusios problemos turi 

neefektyvius sprendimo, t. y. visi ţinomi sprendimo algoritmai yra eksponentiniai arba subeksponentiniai. 

Kadangi nėra grieţtai įrodytas kai kurių sudėtingų problemų sprendimo sudėtingumas, asimetrinių 

kriptosistemų saugumas pagrįstas tikėjimu, kad neegzistuoja šių problemų polinominiai sprendimo 

algoritmai. Šis tikėjimas stiprinamas faktu, jog gana paprastos struktūros RSA sistema yra 

nesukompromituota jau daugiau kaip tris dešimtmečius. Jei būtų rasti efektyvūs būdai spręsti skaičių 

faktorizacijos arba DL problemas, visos šiuo metu naudojamos asimetrinės kriptosistemos būtų 

paţeidţiamos. 

Asimetriniuose algoritmuose daţnai naudojamos landinės vienkryptės funkcijos. Landa yra 

suprantama kaip tam tikras slaptas funkcijos parametras, kurį ţinant galima lengvai apskaičiuoti atvirkštinę 

funkcijos reikšmę.  

Landinės vienkryptės funkcijos pavyzdys – RSA funkcija: duotiems n ir e (e ir  n  –  reliatyviai 

pirminiai) tiesioginė funkcija yra f(x) = x
e
 mod n. Rasti atvirkštinę funkciją, t. y. x, kai ţinomi f(x), e ir n, 

tekstograma
užšifravimo

algoritmas

užšifravimo

algoritmas
tekstograma

iššifravimo 

algoritmas

iššifravimo 

algoritmas

gavėjas B

tA sA cA sA tA

siuntėjas A

raktų generavimo 
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nėra lengva. Tačiau jei ţinoma landa d = e
-1

 mod  n , tai taikant Oilerio teoremą galima nesunkiai 

apskaičiuoti funkcijos atvirkštinę reikšmę x = (f(x))
d
 mod n. 

Ţemiau pateikta keletas sudėtingų algoritminių problemų formuluočių ir jomis pagrįstos kriptografinės 

sistemos. 

Diskretinio logaritmo problema (DLP). Duota pirminis skaičius p, grupės 
*

pZ  generatorius g ir grupės 

*

pZ  elementas y. Reikia rasti tokį x, kad g
x
 mod p = y. Šią problemą atitinkanti vienkryptė funkcija yra 

modulinė eksponentė f(x) = g
x
 mod p. Diskretinio logaritmo problema yra pagrįstos  ElGamalio bei Diffie‗io 

ir Hellmano sistemos. 

Diffie‗io ir Hellmano problema. Duota pirminis skaičius p, grupės 
*

pZ  generatorius g ir g
a
 mod p bei 

g
b
 mod p. Reikia rasti g

ab
 mod p. Diffie‗io ir Hellmano problema yra paremta to paties pavadinimo 

kriptografinė sistema. 

Skaičių faktorizacijos problema. Duotas sveikasis skaičius n; reikia rasti tokius pirminius pi ir 

natūraliuosius ei (i = 1..k), kad ke

k

ee
pppn 21

21 .  

RSA problema. Duoti sveikieji skaičiai n, e (e ir  n  – reliatyviai pirminiai) ir c. Reikia rasti tokį m, 

kad m
e
 = c mod n; čia  n  – Oilerio funkcija.  

Skaičių faktorizacijos ir RSA problemomis pagrįstas RSA algoritmas. 
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7. RAKTŲ APSIKEITIMO PROTOKOLAS (RAP) 

7.1. DIFFIE‘IO IR HELLMANO RAKTŲ APSKEITIMO PROTOKOLAS 

Šiame skyriuje nagrinėsime dviejų subjektų keitimosi raktu protokolą, apţvelgsime aktyvaus kenkėjo 

ataką „ţmogus viduryje― ir apsaugos nuo šios atakos priemones. 

Simetrinės šifravimo sistemos veikia efektyviai, jose naudojami sąlygiškai trumpi raktai, tačiau 

dideliame vartotojų tinkle raktus administruoti sudėtinga. Tuo tarpu asimetrinės šifravimo sistemos veikia 

lėtai, naudoja ilgus raktus, tačiau jie paskirstomi kur kas paprasčiau. Ar galima sukurti tokią sistemą, kurį 

pasiţymėtų visomis geriausiomis simetrinių ir asimetrinių šifrų savybėmis? 

Šiam tikslui naudojama Diffie‗io ir Hellmano (DH) sistema. Reikia pastebėti, jog tai nėra šifravimo 

sistema. Maţa to, galima teigti, kad ji apskritai nešifruoja.  

DH sistema yra asimetrinis kriptografinis primityvas, kurio paskirtis – dviem ar daugiau vartotojų 

sukurti bendrą slaptąjį raktą. Vykdant DH algoritmą, vartotojai nei siunčia, nei šifruoja bendro slaptojo rakto. 

DH algoritmas tokio rakto net negeneruoja – jis tiesiog padeda vartotojams savarankiškai apskaičiuoti bendrą 

slaptąjį raktą ir uţtikrina, kad tai padarius raktai   sutaps. 

Dviejų subjektų RAP principas pateiktas 7.1 pav. Kiekvienas vartotojas turi porą raktų — viešąjį (VR) 

ir slaptąjį (PR). Viešieji raktai nelaikomi paslaptyje, ir kiekvienas vartotojas, naudodamas savo slaptąjį ir kito 

vartotojo viešąjį raktus, apskaičiuoja bendrą paslaptį. DH RAP sukurtas taip, kad abu vartotojai, naudodami 

tokį pat algoritmą ir skirtingus įvesties duomenis, gautų vienodus išvesties rezultatus. DH RAP gauta 

reikšmė toliau naudojama seanso raktui sukurti.  

 

7.1 pav. RAP principas 

DH RAP algoritmas: 

 Aldona ir Bronius viešai susitaria dėl bendrų sistemos parametrų – didelio pirminio skaičiaus 

p ir grupės 
*

pZ  generatoriaus g. 

 Aldona atsitiktinai pasirenka savo slaptąjį raktą PRA = x, apskaičiuoja savo viešąjį raktą VRA 

= a = g
x
 mod p ir viešąjį VRA nusiunčia Broniui. 

 Bronius atsitiktinai pasirenka savo slaptąjį raktą PRB = y, apskaičiuoja savo viešąjį raktą VRB 

= b = g
y
 mod p ir viešąjį VRB nusiunčia Aldonai. 

 Aldona, turėdama savo slaptąjį raktą PRA = x ir Broniaus viešąjį raktą VRB = g
y
 mod p, 

apskaičiuoja bendrą raktą KA = (VRB)
x
 mod p = g

yx
 mod p. 

VRA PRBVRBPRA

KA KB

K = KA = KB

subjektas Bsubjektas A

viešas ryšio kanalas

(internetas)
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 Bronius, turėdamas savo slaptąjį raktą PRB = y ir Aldonos viešąjį VRA = g
x
 mod p, 

apskaičiuoja bendrą raktą KB = (VRA)
y
 mod p = g

xy
 mod p. 

Tokiu būdu abu vartotojai apskaičiuoja bendrą slaptąjį raktą K, nes g
xy

 mod p = g
yx

 mod p = K. 

Pavyzdys. Aldonai ir Broniui reikia sudaryti bendrą slaptąjį raktą. Visus atliekamus veiksmus rašome 

lentelėje: 

Ţingsnio 

numeris 

Aldonos veiksmai Broniaus veiksmai 

0 viešai susitaria p = 83, g = 42 

1 pasirenka PRA = 79; 

apskaičiuoja VRA = 42
79

 mod 83 = 8; 

siunčia VRA = 8 

 

2  pasirenka PRB = 19; 

apskaičiuoja VRB = 42
19

 mod 83 = 18; 

siunčia VRB = 18 

3 gauna VRB = 18; 

apskaičiuoja KA = 18
79

 mod 83 = 34 

 

4  gauna VRA = 8; 

apskaičiuoja KB = 8
19

 mod 83 = 34 

5 K = KA = KB 

 

Potencialus kenkėjas Zosė (Z), stebėdama siunčiamus pranešimus, negali atlikti tų pačių veiksmų kaip 

Aldona ar Bronius. Z ţino tik viešuosius raktus VRA ir VRB. Turėdama tik juos, ji negali apskaičiuoti bendro 

slaptojo rakto K, nes tam reikia išspręsti Diffie‗io ir Hellmano problemą. Tam, kad apskaičiuotų bendrą 

slaptąjį raktą K, Z turi ţinoti kurį nors slaptąjį (PRA arba PRB). Tačiau iš viešojo rakto gauti slaptąjį 

neįmanoma, nes reikia išspręsti diskretinio logaritmo problemą. Tokiu būdu DH RAP yra pagrįstas 

modulinės eksponentės funkcija, kuri, kaip manoma, yra vienkryptė. Abu vartotojai ne tik apskaičiuoja 

bendrą slaptąjį raktą, bet ir niekas kitas negali jo apskaičiuoti. 

Tačiau tokį protokolą gali paţeisti aktyvus kenkėjas. Jeigu kenkėjas Z gali ne tik stebėti siunčiamus 

pranešimus, bet ir pakeisti juos kitais, vadinasi, jo ketinimai gali būti įgyvendinti. Aktyvaus kenkėjo 

dalyvavimas vykdant protokolą vadinamas ataka „ţmogus viduryje― (angl. Man In the Middle).  

7.2. ATAKA „ŢMOGUS VIDURYJE“ 

Esant aktyviam kenkėjui, protokolo vykdymo eiga pasikeičia: 

 Aldona ir Bronius viešai susitaria dėl bendrų sistemos parametrų – didelio pirminio skaičiaus 

p ir grupės 
*

pZ  generatoriaus g. Ši informacija yra vieša, todėl Z  ją taip pat ţino. 

 Aldona atsitiktinai pasirenka savo slaptąjį raktą PRA = x, apskaičiuoja savo viešąjį raktą VRA 

= a = g
x
 mod p ir viešąjį VRA nusiunčia Broniui. Z perima siunčiamą pranešimą ir jį 

modifikuoja – išsiunčia Broniui savo viešąjį raktą VRZ = u = g
z
 mod p. Naudodama savo 

privatųjį raktą PRZ = z, Z taip pat apskaičiuoja bendrą raktą su Aldona KAZ = (VRA)
z
 mod p = 

g
xz

 mod p. 

 Bronius atsitiktinai pasirenka savo slaptąjį raktą PRB = y, apskaičiuoja savo viešąjį raktą VRB 

= b = g
y
 mod p ir viešąjį VRB nusiunčia Aldonai. Z perima siunčiamą pranešimą ir jį 

modifikuoja – išsiunčia Aldonai savo viešąjį raktą VRZ = g
z
 mod p. Naudodama savo slaptąjį 
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raktą PRZ = z, ji taip pat apskaičiuoja bendrą raktą su Broniumi KBZ = (VRB)
z
 mod p = g

yz
 mod 

p. 

 Aldona, turėdama savo slaptąjį raktą PRA = x ir neįtardama klastos bei galvodama, kad gavo 

Broniaus viešąjį raktą VRB = g
y
 mod p, apskaičiuoja KAZ = (VRZ)

x
 mod p = g

zx
 mod p. 

 Bronius, turėdamas savo slaptąjį raktą PRB = y ir neįtardamas klastos bei galvodamas, kad 

gavo Aldonos viešąjį raktą VRA = g
x
 mod p, apskaičiuoja KBZ = (VRZ)

y
 mod p = g

zy
 mod p. 

 Tokiu būdu Aldona ir Bronius negauna bendro rakto ir negali bendrauti  konfidencialiai, o 

Zosė gauna bendrus raktus su abiem vartotojais ir gali įgyvendinti sau naudingą planą. 

Pavyzdys. DH RAP vykdymo eiga esant aktyviam kenkėjui: 

 

Ţingsnio 

numeris 

Aldonos veiksmai Zosės veiksmai Broniaus veiksmai 

0 viešai susitaria p = 83, g = 42 

1 pasirenka PRA = 79; 

apskaičiuoja VRA = 42
79

 mod 

83 = 8; 

siunčia VRA = 8 

PRZ = 50, VRZ = 77; 

perima VRA = 8, vietoj jo 

siunčia VRZ = 77; 

apskaičiuoja KAZ = 8
50

 mod 

83 = 78 

 

2  perima VRB = 18, vietoj jo 

siunčia VRZ = 77; 

apskaičiuoja KBZ = 18
50

 mod 

83 = 59 

pasirenka PRB = 19; 

apskaičiuoja VRB = 42
19

 mod 

83 = 18; 

siunčia VRB = 18 

3 gauna VRZ = 77; 

apskaičiuoja KA = 77
79

 mod 

83 = 78 

  

4   gauna VRZ = 77; 

apskaičiuoja KB = 77
19

 mod 

83 = 59 

5 KA= KAZ, KB = KBZ 

 

Kaip matome, toks DH RAP yra neveiksmingas, mat gali atsirasti aktyvus kenkėjas. Vartotojai neturi 

galimybės jo pastebėti ir tuo pat metu uţtikrinti  konfidencialumo.  

Dėl galimo aktyvaus kenkėjo DH RAP vykdymas pasikeičia, ir kenkėjas apskaičiuoja su kiekvienu 

vartotoju po bendrą slaptąjį raktą. Visa tai sudaro galimybę jam ne tik skaityti siunčiamas tekstogramas, bet 

ir jas klastoti, prisidengus A ar B vardu. Tokia situacija susidaro dėl to, kad Aldona ir Bronius nesugeba 

tiksliai nustatyti gauto pranešimo autoriaus, t. y. autentifikuoti pranešimo. Bendresne prasme ši ataka dar 

vadinama apsimetimo (angl. impersonation), kuri aktualesnė e. parašo sistemose. 

7.3. AUTENTIFIKUOTAS DH RAP 

Norint apsisaugoti nuo atakos „ţmogus viduryje― (arba apsimetimo), reikia suteikti vartotojams 

galimybę atpaţinti gauto pranešimo autorių. Vienas būdų uţtikrinti vartotojo autentifikavimą – vykdant 

protokolą leisti dalyvauti trečiajai patikimai šaliai (angl. TTP – third trusted party). Trečioji patikima šalis 

yra subjektas, kuriuo abu vartotojai pasitiki, ir jo sąţiningumas jiems nekelia abejonių. Toks subjektas gali 

būti sertifikavimo centras (SC), generuojantis ir skirstantis asimetrinius raktus. SC patvirtina išduoto VR 

autentiškumą savo e. parašu, kuris vadinamas sertifikatu. Tokiu atveju bet kuris vartotojas, gavęs iš ko nors 
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viešąjį raktą, gali patikrinti, ar jis yra tikras, t. y. patikrinti SC e. parašą. Tuo pat metu gavėjas patikrina,  ar 

nesibaigęs (neatšauktas) sertifikato galiojimo laikas. 

Kadangi VR yra saugomi sertifikavimo centre, aktyviam kenkėjui nėra prasmės klastoti SC sertifikatų, 

nes apgaulė vis tiek išaiškėtų. Norėdamas pakreipti protokolo vykdymą savo naudai, kenkėjas turėtų 

suklastoti įrašus apsaugotame sertifikavimo centre arba grįţti prie sudėtingų  algoritminių problemų 

sprendimo. 

Tačiau toks būdas turi ir trūkumų. Jei du vartotojai norės daţnai keisti savo ryšio seanso raktus, jiems 

teks daţnai kreiptis į sertifikavimo centrą, kad jis sugeneruotų naują raktų pora, o senąją paskelbtų 

negaliojančia. Kai subjektų yra daugiau, nepatogumų iškyla dar daugiau – kaskart reikėtų atnaujinti visus 

seanso raktus. Taigi toks būdas yra neveiksmingas. 

Praktiškesnis – kartu su DH RAP naudoti su juo suderintą e. parašo schemą. Tokiu atveju DH RAP 

būtų vykdomas taip: 

 Aldona ir Bronius viešai susitaria dėl bendrų sistemos parametrų – didelio pirminio skaičiaus 

p ir grupės 
*

pZ  generatoriaus g. 

 Aldona pasirenka atsitiktinį skaičių x, apskaičiuoja kx = g
x
 mod p, gautą reikšmę pasirašo sx = 

S(kx, PRA) ir siunčia Broniui porą (kx, sx). 

 Bronius pasirenka atsitiktinį skaičių y, apskaičiuoja ky = g
y
 mod p, gautą reikšmę pasirašo sy = 

S(ky, PRB) ir siunčia Aldonai porą (ky, sy). 

 Aldona, gavusi porą (ky, sy), pirmiausia patikrina B e. parašą. Jei parašas tikras, apskaičiuoja 

bendrą raktą KA = (ky)
x
 mod p = g

yx
 mod p. 

 Bronius, gavęs porą (kx, sx), pirmiausia patikrina A e. parašą. Jei parašas tikras,  apskaičiuoja 

bendrą raktą KB = (kx)
y
 mod p = g

xy
 mod p. 

Tokiu atveju vartotojo autentifikavimas uţtikrinamas e. parašu, kuris pagal apibrėţimą yra atsparus 

klastojimui. Be to, e. parašas taip pat uţtikrina duomenų vientisumą. Taigi, jei kenkėjas poroje (kx, sx) 

modifikuos kx, e. parašo patikra bus atmesta. Jei pakeis visą porą į (kz, sZ), parašas bus tikras. Tačiau 

patikrinęs e. parašo sertifikatą, gavėjas nustatys, kad siuntėjas netikras, ir nutrauks tolesnį protokolo 

vykdymą. 
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8. E. PARAŠO SCHEMOS 

Šiame skyriuje nagrinėsime e. parašo schemų savybes ir pateiksime dviejų e. parašo sistemų (RSA bei 

ELGamalio) aprašymus. 

Visa ţmogaus veikla vienaip ar kitaip yra susijusi su tam tikrais dokumentais (įvairios sutartys, 

paskolos, testamentai ir t. t.). Naudojamais dokumentais turime pasitikėti, t. y. privalome lengvai nustatyti, 

kam jie priklauso ir kas jų autorius. Popierinių dokumentų saugumą uţtikrina jų fizinės savybės, pvz., 

specialus popierius gali atskleisti dokumento kilmę ir paskirtį, o asmens parašas dokumento pabaigoje – 

autorystę. 

Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai plintant interneto galimybėmis, vis daţniau  naudojami 

elektroniniai (virtualūs) dokumentai. Kitaip nei popieriniai, kurie perduodami iš rankų į rankas arba pasiekia 

adresatą naudojantis tam skirtų tarnybų paslaugomis (paštu, įvairiais kurjeriais), elektroniniai dokumentai 

perduodami viešomis ryšio linijomis, kurios gali būti lengvai paţeidţiamos. Todėl elektroniniai dokumentai 

turi būti sudaromi taip, kad jais pasitikėtų  vartotojai. 

Vienas e. dokumentų saugumo uţtikrinimo būdų – e. parašas. Kaip ir įprastas ţmogaus parašas 

dokumento pabaigoje, e. parašas yra tam tikra prie e. dokumento pridedama papildoma informacija, pagal 

kurią galima nustatyti (autentifikuoti) dokumento autorių. Patikima e. parašo schema uţtikrina apsaugą nuo 

dokumento klastojimo ir keitimo, taip pat siuntėjo identifikavimą bei parašo nepaneigiamumą. T. y. 

vartotojas, pasirašęs dokumentą, negali išsiginti savo parašo, teigdamas, kad jis padirbtas. Be to, e. parašo 

gavėjas ar trečioji šalis, turėdami e. parašą ir dokumentą,  gali patikrinti, ar jis atitinka dokumento autorių ir 

ar dokumentas nebuvo pakeistas jį perduodant. E. parašo schemą sudaro du algoritmai – parašo formavimo ir 

parašo tikrinimo,  arba patikros funkcijos. Parašo formavimo algoritmo įvesties duomenys –  pasirašomas 

dokumentas ir privatusis vartotojo raktas PR. Patikros funkcijos įvesties duomenys – gautas pasirašytas 

dokumentas ir viešasis vartotojo raktas VR. 

Sudarant e. parašo schemas, naudojami asimetrinės kriptografijos primityvai, t. y. vienkryptės 

funkcijos ir asimetrinių raktų pora. Tokios sistemos dar vadinamos viešojo rakto kriptosistemomis (angl. 

PKC – Public Key Cryptosystem). 

Remiantis de facto priimtais e. parašo standartais, kartu su pasirašytu e. dokumentu gavėjui  siunčiami 

siuntėjo VR ir VR sertifikatas. Jais patvirtinama, kad tas, o ne koks nors kitas VR priklauso tam, o ne kokiam 

nors kitam siuntėjui. Apie tai bus plačiau rašoma kituose skyriuose. Toliau nagrinėsime e. parašo schemą, 

neturinčią sertifikato. 

Siekiant uţtikrinti vartotojo autentifikavimą, e. parašo schema turi tenkinti šias savybes: 

 Paraše turi būti siuntėjo tapatybę patvirtinanti informacija. Ši informacija yra susieta su 

siuntėjo PR. Tai reiškia, kad e. parašas formuojamas naudojant siuntėjo PR. 

 Būtina, kad siuntėjo tapatybę patvirtinančią informaciją būtų galima sudaryti tik ţinant 

siuntėjo PR. 

 Gavėjas, neţinodamas siuntėjo PR, turi lengvai patikrinti, ar siuntėjas pasirašė e. dokumentą 

savo PR. Tai tikrinama siuntėjo VR, kuris yra matematiškai susijęs su atitinkamu PR. 

 Neţinant siuntėjo privačiojo rakto, neįmanoma suformuoti parašo, kurio patikros funkcijos 

rezultatas būtų teigiamas. 

Formaliai e. parašas s yra funkcija, priklausanti nuo e. dokumento t ir privačiojo vartotojo rakto PR, t. 

y. s = (t, PR), o parašo tikrinimo funkcija V priklauso nuo e. dokumento t, parašo s ir viešojo siuntėjo rakto 

VR. Ši funkcija yra dvireikšmė. Reikšmė 0 reiškia,  kad parašas negalioja ar yra suklastotas, reikšmė 1 – kad 

parašas tikras, t. y. suformuotas PR, kurį atitinka VR. Tada  
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galiojaparašaskai

negaliojaparašaskai
VRstVV  

Realizavus šias savybes, gautas e. parašas uţtikrina siunčiamo dokumento vientisumą ir vartotojo 

autentifikavimą. Tačiau dokumentas yra atviras visiems, t. y. e. parašas neuţtikrina dokumento 

konfidencialumo. Norint dokumentą išlaikyti paslaptyje, būtina naudoti šifravimo algoritmus. 
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Asimetrinėje kriptosistemoje e. parašo formavimas atitinka duomenų uţšifravimą privačiuoju siuntėjo 

raktu. Gauta šifrograma ir yra e. parašas. Tuomet parašo tikrinimo funkciją atitinka duomenų iššifravimas 

viešuoju siuntėjo raktu. Taip suformuoto parašo neįmanoma suklastoti, nes, neţinant privačiojo rakto, 

neįmanoma gauti šifrogramos (e. parašo), atitinkančios turimą tekstogramą (e. dokumentą). Be to, tokia 

sistema uţtikrina ir duomenų vientisumą, nes, neţinant privačiojo rakto, neįmanoma pakeisti e. dokumento ir 

e. parašo vienu metu, kad tikrinimo funkcija duotų teigiamą rezultatą. 

Tačiau išryškėja ir keletas tokios sistemos trūkumų. Pirmiausia asimetrinės šifravimo sistemos 

reikalauja didelių skaičiavimo sąnaudų. Kadangi būtų šifruojamas visas dokumentas, tai tiek parašo 

formavimas, tiek jo tikrinimas nebūtų veiksmingi skaičiavimų apimties atţvilgiu. Be to, pats e. parašo 

algoritmas tampa priklausomas tik nuo vieno parametro (privačiojo siuntėjo rakto). Ir nors kenkėjas negali 

suformuoti parašo, jam paprasčiau parinkti tokias duomenų poras, kad patikros funkcija duotų teigiamą 

rezultatą. 

Jei formuojant e. parašą naudojamas ne visas e. dokumentas, o jo santrauka, šių trūkumų išvengiama. 

E. dokumento santrauka yra fiksuoto ilgio bitų eilutė, kuri apskaičiuojama naudojant tam skirtą algoritmą. 

Šis algoritmas vadinamas santraukos algoritmu ir realizuojamas vadinamąja santraukos funkcija H(t) (angl. 

hash function). 

Pagrindinės santraukos funkcijos savybės: 

 Santraukos funkcija yra siurjekcinis (suspaudţiantysis) atvaizdis: bet kokio ilgio duomenų 

blokas atvaizduojamas fiksuoto ilgio bitų eilutę, pvz., 160 bitų. 

 Santraukos funkcija pasiţymi pirmavaizdţio atsparumo savybe, t. y. beveik  neįmanoma rasti 

įvesties x, ţinant santraukos funkcijos h = H(x) reikšmę. 

 Santraukos funkcija pasiţymi antro pirmavaizdţio atsparumo savybe, t. y. bet kuriam įvesties 

x  beveik neįmanoma rasti tokio  įvesties  y, kad H(x) = H(y). 

 Santraukos funkcija pasiţymi atsparumo kolizijoms savybe, t. y. beveik  neįmanoma rasti 

dviejų įvesčių x ir y, kad H(x) = H(y). 

Toliau nagrinėsime keletą populiariausių e. parašo schemų. Sutarkime, kad e. dokumentą pasirašo 

Aldona (A), kuri yra jo siuntėja, o e. dokumento gavėjas ir e. parašo tikrintojas yra Bronius (B). A asimetrinių 

raktų porą ţymėsime VRA ir PRA. 

8.1.  RSA E. PARAŠO SCHEMA 

Raktų generavimas:  

 Generuojami du dideli, maţdaug vienodo dydţio, pirminiai skaičiai p ir q. 

 Apskaičiuojama n = pq ir φ = (p-1)(q-1). 

 Atsitiktinai pasirenkamas toks e (1 < e < φ), kad (e, φ) = 1, t. y. kad e ir φ būtų reliatyviai 

pirminiai skaičiai. 

 Randamas toks d, kad ed = 1 mod φ. 

 A viešasis raktas VRA = (n, e), privatusis raktas PRA = d. 

8.1. Pavyzdys. 

1. p = 37, q = 41. 

2. n = 1517, φ = 36 
. 
40 = 1440. 

3. e = 23. 

4. d = 1127 mod 1440. 

5. VRA = (1517, 23), PRA = 1127. 

Parašo formavimas: 

 Apskaičiuojama dokumento santraukos funkcija m = H(t) ir m atvaizduojamas į sveikąjį 

skaičių iš intervalo [0, n-1]. 

 Apskaičiuojamas parašas s = m
d
 mod n. 
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 E. dokumentas siunčiamas kartu su parašu s ir siuntėjo VRA. 

8.2. Pavyzdys.  

1. Tarkime, A pasirašo dokumentą t, kurio santraukos funkcija m = H(t) = 1485. 

2. s = 1485
1127

 mod 1517 = 483. 

3. E. parašas s =  483. 

Parašo tikrinimas: 

 B pasiima viešąjį A  raktą VRA = (n, e). 

 Apskaičiuojamas m1 = s
e
 mod n. 

 Apskaičiuojama dokumento santraukos funkcija m2 = H(t) ir m2 atvaizduojamas į sveikąjį 

skaičių iš intervalo [0, n-1]. 

 Jei m1 = m2, tai B  įsitikina, kad parašas tikras. 

8.3. Pavyzdys.  

Tarkime,  kad B tikrina 1.2. pavyzdyje gautą e. parašą. 

1. VRA = (1517, 23). 

2. m1 = 483
23

 mod 1517 = 1485. 

3. Jeigu B apskaičiuota e. dokumento santrauka m2 lygi 1485, vadinasi, parašas tikras, priešingu 

atveju jis suklastotas. 

8.2. ELGAMALIO E. PARAŠO SCHEMA 

Raktų generavimas: 

 Generuojamas didelis atsitiktinis pirminis skaičius p ir randamas grupės 
*

pZ  generatorius g. 

 Pasirenkamas atsitiktinis skaičius x (2 ≤ x ≤ p-2) ir apskaičiuojamas g
x
 mod p. 

 Viešasis raktas VRA = a = g
x
, privatusis raktas PRA = a. 

 Viešieji sistemos parametrai p ir g. 

8.4. Pavyzdys.  

1. Parenkamas p = 47. Kadangi 47 = 2 
.
 23 + 1, tai *

47Z  generatorius yra g = 19, nes 19
23

 mod 47 = 

46, 19
2
 mod 47 = 32. 

2. x = 17, a = 19
17

 mod 47 = 26. 

3. Viešasis raktas VRA = 26, privatusis raktas PRA = 17. 

4. Sistemos parametrai p = 47 ir g = 19. 

Parašo formavimas: 

 Pasirenkamas toks atsitiktinis sveikasis skaičius  k (1 ≤ k ≤ p-2), kad (k, p-1) = 1, t. y. k ir p-1 

yra reliatyviai pirminiai skaičiai. 

 Apskaičiuojamas r = g
k
 mod p. 

 Apskaičiuojamas k
-1

 mod (p-1). 

 Apskaičiuojama e. dokumento santraukos funkcija m = H(t) ir m atvaizduojamas į sveikąjį 

skaičių iš intervalo [0, p-1]. 

 Apskaičiuojamas s = k
-1

(m – ar) mod (p-1). 

 E. parašas yra skaičių pora (r, s). 

8.5. Pavyzdys.  

Tarkime, A pasirašo dokumentą t, kurio santraukos funkcija H(t) = 11. 

1. k = 7. 

2. r = 19
7
 mod 47 = 30. 

3. 7
-1

 mod 46 = 33. 
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4. s = 33(11 – 17*30) mod 46 = 1. 

5. E. parašas s = (30, 1). 

Parašo tikrinimas: 

 B  pasiima viešąjį A raktą VRA = a = g
x
 mod p. 

 Apskaičiuojamas v1 = (g
a
)

r
r

s
 mod p. 

 Apskaičiuojama dokumento santraukos funkcija m = H(t), m atvaizduojamas į sveikąjį skaičių 

iš intervalo [0, p-1]. 

 Apskaičiuojamas v2 = g
m
 mod p. 

 Jei v1 = v2, parašas tikras. 

8.6. Pavyzdys.  

Tarkime, B tikrina 1.5. pavyzdyje gautą e. parašą. 

1. VRA = 26. 

2. v1 = 26
30

30
1
 mod 47 = 29. 

3. v2 = 19
11

 mod 47 = 29. 

4. v1 = v2 (29 = 29) – parašas tikras. 
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9. VIEŠOJO RAKTO (ASIMETRINĖ) ŠIFRAVIMO SISTEMA  

Šiame skyriuje aprašysime pirminių skaičių generavimo metodus ir aptarsime, kaip jie  panaudojami 

kriptografinėse sistemose. Taip pat pateiksime RSA ir ElGamalio šifravimo sistemų aprašymus. 

Kriptografijoje svarbią vietą uţima pirminiai skaičiai. Norint sudaryti Diffie'io ir Hellmano raktų 

apsikeitimo protokolą, reikia apibrėţti baigtinę grupę Zp
*
, kur p – pirminis skaičius.  Pirminiai skaičiai taip 

pat naudojami sudarant asimetrinių šifrų raktus. Pavyzdţiui, apibrėţiant RSA šifro modulį n = pq, reikia 

turėti pirminius skaičius p ir q. Šiuo atveju pirminiai skaičiai turi būti pakankamai dideli ir atsitiktiniai, kad 

tikimybė pasirinkti tą patį pirminį būtų pakankamai maţa. Tokiu būdu kenkėjui nebūtų suteikta galimybė 

rasti slaptąjį šifro parametrą atliekant atsitiktinę paiešką. 

Viešojo rakto kriptosistemose būtina sąlyga – efektyvus parametrų generavimas. Daugeliu  atvejų šie 

parametrai yra pirminiai skaičiai. Pagrindinė pirminio skaičiaus paieškos taisyklė –  generuoti reikiamo 

dydţio sveikąjį skaičių n ir tikrinti, ar jis yra pirminis. Tai galima padaryti  tikrinant, ar n dalijasi iš kokio 

nors pirminio skaičiaus, ne didesnio uţ n . Praktikoje taikomi  efektyvesni pirminių skaičių nustatymo 

metodai, kuriuos aptarsime ţemiau. 

Bendrą pirminių skaičių generavimo schemą galima aprašyti taip: 

1. Generuojamas atsitiktinis nelyginis reikiamo dydţio sveikasis skaičius n. 

2. Atliekamas skaičiaus n pirmiškumo testas. 

3. Jeigu skaičius n yra sudėtinis, grįţtama į pirmąjį punktą. 

Tačiau tokią didelių pirminių skaičių paieškos schemą galima patobulinti. Prieš atliekant pirmiškumo 

testą, skaičių n galima padalyti iš visų pirminių skaičių (pvz., saugomų atmintinėje), maţesnių uţ b. 

Pavyzdţiui, kai b = 256, atliekant tokią išankstinę dalybą, galima atmesti 80 proc. sudėtinių skaičių, dar 

nepradėjus vykdyti sudėtingų pirmiškumo testų. Kadangi atsitiktinių skaičių generavimas skaičiavimo 

atţvilgiu yra sudėtingas procesas, pirmą kartą nelyginį skaičių n galima generuoti, o vėliau parinkti pagal 

seką n, n + 2, n + 4, n + 6, .... 

Tikrinant, ar skaičius yra pirminis,  atliekami testai, kurie arba įrodo, kad skaičius yra tikrai pirminis, 

arba pateikia silpnesnį rezultatą, kad skaičius yra tikėtinai pirminis. Taigi pirmiškumo testus galima skirstyti 

į dvi grupes: deterministinius ir tikimybinius. Atlikus deterministinius  testus galima tiksliai pasakyti, ar 

skaičius yra sudėtinis, ar pirminis. Tikimybiniai testai yra absoliučiai teisingi, kai skaičius paskelbiamas 

sudėtiniu. Tačiau skaičių paskelbus pirminiu, išlieka tikimybė, kad jis yra sudėtinis. 

9.1. TIKIMYBINIAI PIRMIŠKUMO TESTAI 

Pats paprasčiausias tikimybinis pirmiškumo testas – Fermat testas. Jis remiasi Fermat teorema, kurią 

formuluojame taip: jeigu n yra pirminis skaičius ir a yra bet koks sveikasis skaičius, tenkinantis nelygybes 1 

≤ a ≤ n–1, tai galioja lygybė a
n–1

 ≡ 1 (mod n). Kadangi šią lygybę tenkina ir kai kurie sudėtiniai skaičiai, 

įvedamas saugumo parametras t. Jis nusako, keliomis skirtingomis a reikšmėmis reikia patikrinti pirmiškumo 

sąlygą, kad tikimybė, jog sudėtinis skaičius bus pripaţintas pirminiu, būtų kuo maţesnė. 

9.1 algoritmas. Fermat pirmiškumo testas 

(įvestis n, t) 

i ← 0 

Kol i < t,  vykdyti 

a ← atsitiktinis skaičius nuo 2 iki n – 2 

r ← a
n–1

 ≡ 1 (mod n) 

Grąţinti „sudėtinis“,  jei r ≠ 1 

Grąţinti „pirminis“ 

(išvestis „pirminis“ arba „sudėtinis“) 
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Praktikoje šis testas nenaudojamas, nes jis labai priklauso nuo kintamojo a parinkimo. Pavyzdţiui, 

nagrinėjant Carmichaelo skaičius (angl. Carmichael numbers), kurie yra sudėtiniai, parinkus bet kokią 

kintamojo a reikšmę, minėtas testas pateiks atsakymą, kad skaičius yra pirminis. Maţiausias Carmichaelo 

skaičius yra n = 561 = 3 × 11 × 17. 

Pirmasis tikimybinis pirmiškumo testas, kurį išpopuliarino viešojo rakto kriptografija (RSA 

kriptosistema), yra Solovay'aus ir Strasseno (angl. Solovay-Strassen) testas. Šiais laikais šis testas nėra 

plačiai naudojamas, nes siūloma veiksmingesnė ir ne maţiau tiksli jo alternatyva. Taip pat šis testas yra 

palyginti sudėtingas, mat tenka skaičiuoti Jacobio simbolį. 

Solovay'aus ir Strasseno testas pagrįstas Eulerio kriterijumi: jei n yra nelyginis pirminis skaičius, tai su 

visais a, tenkinančiais sąlygą DBD(a, n) = 1, galioja lygybė a
(n–1) / 2

 ≡ 








2

a
 (mod n). Čia 









2

a
 reiškia Jacobio 

simbolį. Kadangi šią sąlygą tenkina ir kai kurie sudėtiniai skaičiai, įvedamas saugumo parametras t. Jeigu n 

yra sudėtinis skaičius, tikimybė, kad testas pripaţins jį pirminiu, nedidesnė uţ 

t










2

1
. 

Praktikoje daţniausiai naudojamas Millerio ir Rabino (angl. Miller-Rabin) pirmiškumo testas, kuris 

remiasi tokia savybe: jei n yra nelyginis pirminis skaičius, tai galima rasti tokius sveikuosius skaičius r ir s, 

kad n – 1 = 2
s
 ∙ r. Čia r – nelyginis skaičius. Pasirinkus bet kokį sveikąjį skaičių a, tenkinantį sąlygą 1 ≤ a ≤ 

n – 1, bus tenkinama arba lygybė a
r
 ≡ 1 (mod n), arba ra /2  ≡ –1 (mod n) su kai kuriais j, 0 ≤ j ≤ s – 1. 

Kadangi šią lygybę tenkina ir kai kurie sudėtiniai skaičiai, įvedamas saugumo parametras t. Jis tiksliai  

nusako, keliomis skirtingomis a reikšmėmis reikia patikrinti pirmiškumo sąlygą, siekiant sumaţinti tikimybę, 

jog sudėtinis skaičius bus pripaţintas pirminiu. Kadangi operacijos atliekamos moduliu n, tai –1 ≡ n – 1 

(mod n). 

9.2 algoritmas. Millerio ir Rabino pirmiškumo testas 

(įvestis n, t) 

n ← n – 1 

s ← 0 

Kol r – nelyginis, vykdyti 

r ← r / 2 (tik sveikoji dalis) 

s ← s + 1 

i ← 0 

Kol i < t, vykdyti 

a ← atsitiktinis skaičius nuo 2 iki n – 2 

y ← a
r
 (mod n) 

Jei y ≠ 1 ir y ≠ n – 1, vykdyti 

j ← 1 

Kol j ≤ s – 1 ir y ≠ n – 1, vykdyti 

y ← y
2
 (mod n) 

Grąţinti „sudėtinis“, jei j = 1 

j ← j + 1 

Grąţinti „sudėtinis“, jei j ≠ n – 1 

Grąţinti „pirminis“ 

(išvestis „pirminis“ arba „sudėtinis“) 

 

Jeigu n yra sudėtinis skaičius, tai tikimybė, kad Millerio ir Rabino pirmiškumo testas pripaţins jį 

pirminiu, ne didesnė uţ 

t










2

1
.  
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9.2. DETERMINISTINIAI PIRMIŠKUMO TESTAI 

Deterministiniai pirmiškumo testai bendruoju atveju reikalauja daugiau skaičiavimų nei  tikimybiniai. 

Todėl prieš taikant vieną iš deterministinių testų skaičiui n, pirmiausia vertėtų  pritaikyti tikimybinį (pvz., 

Millerio ir Rabino). 

Yra ţinomi veiksmingi deterministiniai algoritmai, tinkami tam tikroms skaičių klasėms, pavyzdţiui, 

Mersenne'o skaičiams (angl. Mersenne numbers) ir Fermat skaičiams (angl. Fermat numbers). Labai 

naudingi Mersenne'o pirminiai skaičiai n, nes juos naudojant galima efektyviai realizuoti aritmetinius 

skaičiavimus lauke Zn. 

Lucaso ir Lehmerio (angl. Lucas-Lehmer) pirmiškumo testas skirtas Mersenne'o skaičiams. 

Mersenne'o skaičiais yra vadinami sveikieji skaičiai, kuriuos galima uţrašyti taip: 2
s
 – 1, kai s ≥ 2. 

Mersenne'o skaičius n = 2
s
 – 1 (s ≥ 3) yra pirminis tada ir tik tada, kai tenkinamos šios sąlygos: 

1. s yra pirminis skaičius. 

2. Seka u0 = 4 ir uk+1 = uk
2
 – 2 (mod n), kai k ≥ 0, tenkina sąlygą us–2 = 0. 

Šiomis sąlygomis remiasi Lucaso ir Lehmerio pirmiškumo testas. 

Praktikoje naudojami dar keli deterministiniai pirmiškumo testai, pavyzdţiui, Jacobio sumos (angl. 

Jacobi sum test) ir eliptinių kreivių pirmiškumo (angl. Elliptic Curve Primality Proving). Šie testai 

naudojami didelių pirminių skaičių pirmiškumui įrodyti. Tačiau skaičiavimo apimties atţvilgiu jie gerokai 

nusileidţia tikimybiniams pirmiškumo testams. Taip pat šie testai yra labai sudėtingi, todėl jų plačiau 

nenagrinėsime. 

2002 m. trys Indijos mokslininkai (Manindra Agrawalis, Neerajas Kayalas ir Nitinas Saxena) paskelbė 

naują deterministinį pirmiškumo testą, kuris vadinamas AKS pirmiškumo testu. Šis testas skaičiavimų 

atţvilgiu vis dar gerokai nusileidţia tikimybiniams, tačiau jis sparčiai tobulinamas. AKS yra palyginti 

nesudėtingas. 

AKS testas remiasi šia teorema: jeigu a  Z, n  N, n ≥ 2 ir DBD(a, n) = 1, tai n yra pirminis skaičius 

tada ir tik tada, kai galioja lygybė (X + a)
n
 ≡ X

n
 + a (mod n).  

Kadangi daugianarį (X + a)
n
 išskleisti labai sudėtinga, jį galima padalyti iš polinomo X

r
 – 1 su 

atitinkamai parinktu  maţu kintamuoju r. Kitaip tariant, tikrinama, ar galioja lygybė (X + a)
n
 ≡ X

n
 + a (mod 

X
r
 – 1, n). Ţemiau pateiktas 9.3 algoritmas atlieka pradinę AKS pirmiškumo testo versiją. 

9.3 algoritmas. AKS pirmiškumo testas 

(įvestis n) 

Grąţinti „sudėtinis“, jei n yra a
b
 formos, kai b > 1 

r ← 2 

Kol r < n, vykdyti 

Grąţinti „sudėtinis“, jei DBD(n, r) ≠ 1 

Jei r yra pirminis, vykdyti 

q ← didţiausias skaičiaus r – 1 pirminis daugiklis 

Jei q ≥ 4 ∙ r  ∙ log2 n ir q

r

n

1

 ≠ 1 (mod n), vykdyti 

Baigti ciklą 

r  ← r + 1 

a ← 1 

Kol a ≤ 2 ∙ r  ∙ log2 n, vykdyti 

Grąţinti „sudėtinis“, jei (X + a)
n
 ≠ X

n
 + a (mod X

r
 - 1, n) 

a ← a + 1 

Grąţinti „pirminis“ 

(išvestis „pirminis“ arba „sudėtinis“) 
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9.3. RSA SISTEMA 

RSA (Rivest-Shamir-Adelman) sistema buvo sukurta 1978 metais (Rivest, et al., 1978) ir  nuo to laiko 

ji tapo populiariausia asimetrinės kriptografijos sistema. Naudojant šią sistemą,   galima sukonstruoti 

šifravimo, e. parašo, rakto apsikeitimo sistemas. 

RSA sistema realizuojama laipsnio kėlimo ir liekanos moduliu n operacijomis, o jos teorinį pagrindą 

sudaro skaičių teorija. RSA sistemos saugumas pagrįstas skaičių faktorizacijos ir RSA problemomis. 

Panagrinėkime asimetrinį šifravimą naudojant RSA kriptosistemą. Šios sistemos idėja –  uţšifravimui 

ir iššifravimui taikyti modulinės eksponentės veiksmus. RSA sistemos parametrai  parenkami taip, kad 

uţšifruojant ir iššifruojant duomenis iš esmės atliekamas tas pats veiksmas, skiriasi tik parametrai. Tarkime, 

kad tekstograma yra t. RSA  kriptosistemos raktai –  privatusis PR = d, viešasis VR = (n, e); čia n = pq, p ir q 

yra dideli pirminiai skaičiai. Uţšifruojant atliekamas veiksmas c = t
e
 mod n, o iššifruojant – t = c

d
 mod n. 

Raktų generavimo procedūra: 

 Generuojami du dideli, maţdaug vienodo dydţio, pirminiai skaičiai p ir q. 

 Apskaičiuojama jų sandauga n = pq ir Oilerio funkcijos reikšmė φ(n) = (p-1)(q-1). 

 Atsitiktinai pasirenkamas toks e (1 < e < φ(n)), kad (e, φ) = 1 (reliatyviai pirminiai). 

 Pasitelkus išplėstinį Euklido algoritmą, randamas toks d, kad ed = 1 mod φ(n). 

 Viešasis raktas VR = (n, e), privatusis raktas PR = d. 

9.1. Pavyzdys. Imituokime RSA kriptosistemos raktų generavimo procedūrą. 

1. p = 37, q = 41. 

2. n = 1517, φ = 1440. 

3. e = 23. 

4. d ≡ 1127 mod 1440. 

5. VR = (1517, 23), PR = 1127. 

Uţšifravimo procedūra: 

 Aldona, norėdama nusiųsti Broniui pranešimą, pasiima jo viešąjį raktą VRB = (n, e). 

 Tekstograma atvaizduojama į skaičių (arba skaičių seką) t iš intervalo [0, n-1]. 

 Apskaičiuojamas c = t
e
 mod n. 

 Šifrograma c siunčiama Broniui. 

9.2. Pavyzdys. Imituokime RSA uţšifravimo procedūrą. 

1. VRB = (1517, 23). 

2. t = 777. 

3. c = 777
23

 mod 1517 = 74. 

4. Šifrograma c = 74. 

Iššifravimo procedūra: naudodamas savo privatųjį raktą PRB = d, Bronius iš gautos šifrogramos c 

atkuria gautą pranešimą t = c
d
 mod n. 

9.3. Pavyzdys. Imituokime RSA iššifravimo procedūrą.  

t = 74
1127

 mod 1517 = 777 

Nurodytas algoritmas yra korektiškas, nes raktai parenkami (sugeneruojami) taip, kad veiksmai būtų 

apverčiami, t. y. t = c
d
 mod n = t

ed
 mod n. Kadangi ed = 1 mod φ(n), tai ed = φ(n) + 1, o remiantis Oilerio 

teorema t
ed

 mod n = t
φ(n) + 1

mod n = t mod n. 

RSA sistemos saugumo lygis priklauso nuo pasirinktų viešųjų parametrų. Pirmiausia jei n yra 

pakankamai nedidelis, tai potencialus kenkėjas gali perrinkti visas įmanomas tekstogramų t reikšmes, kol ras 

atitinkančią šifrogramą c.  

Kita vertus, kuo maţesnis n, tuo paprasčiau jį išskaidyti pirminiais dalikliais. Jeigu būtų sukurtas 

efektyvus algoritmas, išskaidantis duotą skaičių pirminiais dalikliais, RSA sistema taptų nesaugi. Nes ţinant 
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skaičiaus n skaidinį n = pq nesunkiai galima iš viešojo rakto VR = (n, e) apskaičiuoti privatųjį PR = d. 

Tikrai, nes d = e
–1

 mod φ(n), o φ(pq) = (p–1)(q-1). 

Atsiţvelgiant į šias savybes ir esamas technines galimybes, šiuo metu rekomenduojama RSA 

sistemoje naudoti bent 1024 bitų ilgio raktus. 

9.4. ELGAMALIO SISTEMA 

1984 metais buvo pasiūlyta dar viena asimetrinė kriptosistema (ElGamal, 1985), kurios   autorius – 

egiptiečių kilmės kriptografas T. ElGamalis. Jo vardu ir buvo pavadinta kriptografinė sistema. ElGamalio 

sistemos saugumas pagrįstas Diffie‗io ir Hellmano bei diskretinio logaritmo problemomis. 

Raktų generavimo procedūra: 

 Generuojamas didelis atsitiktinis pirminis skaičius p ir randamas multiplikacinės  grupės 
*

pZ  

generatorius g (jei p = 2q+1 ir p, q yra pirminiai, tai g bus grupės 
*

pZ  generatorius tada ir tik 

tada, kai g
q
 ≠ 1 mod p ir g

2
 ≠ 1 mod p). 

 Pasirenkamas atsitiktinis skaičius x (2 ≤ x ≤ p-2) ir, naudojant kėlimo kvadratu bei  dauginimo 

(angl. square and multiply) algoritmą, apskaičiuojamas a = g
x
 mod p. 

 Viešasis raktas VR = a, privatusis raktas PR = x. Parametrai p ir g yra bendri visos sistemos 

vartotojams ir vadinami sisteminiais. 

9.4. Pavyzdys. Imituokime ElGamalio sistemos raktų generavimo procedūrą.  

1. p = 47 (47 = 2*23 + 1). 

g = 19 (19
23

 mod 47 = 46, 19
2
 mod 47 = 32). 

2. x = 17, a = 19
17

 mod 47 = 26. 

3. Viešasis raktas VR = 26, privatusis raktas PR = 17. Sisteminiai parametrai p = 47, g = 19. 

Uţšifravimo procedūra: 

 Aldona, norėdama nusiųsti Broniui pranešimą, pasiima jo viešąjį raktą VRB = a. 

 Tekstograma t atvaizduojama į skaičių (arba skaičių seką) iš intervalo [0, p-1]. 

 Pasirenkamas atsitiktinis skaičius k, 2 ≤ k ≤ p-2. 

 Naudojant kėlimo kvadratu ir dauginimo algoritmą, apskaičiuojami γ = g
k
 mod p ir δ = ta

k
 mod 

p. 

 Šifrograma (γ, δ) siunčiama Broniui. 

9.5. Pavyzdys. Imituokime ElGamalio sistemos uţšifravimo procedūrą. 

1. Viešasis raktas VRB = 26; sisteminiai parametrai p = 47, g = 19. 

2. m = 33. 

3. k = 13. 

4. γ = 19
13

 mod 47 = 35 

δ = 33(26)
13

 mod 47 = 4. 

5. Šifrograma (35, 4). 

Svarbu pastebėti, kad kiekvienai tekstogramai t turi būti generuojamas naujas atsitiktinis skaičius k, 

antraip ţinodamas vieną tekstogramą potencialus kenkėjas galėtų apskaičiuoti likusias.  

Tarkime,  yra dvi tekstogramos t1 ir t2, uţšifruotos naudojant vienodą atsitiktinį skaičių k. Atitinkamos 

šifrogramos yra lygios c1 = (γ1, δ1) ir c2 = (γ2, δ2). Kadangi δ1 = t1a
k
 mod p ir  δ2 = t2a

k
 mod p, tai 

p
t

t

δ

δ
mod

1

2

1

2  , ir ţinant t1 galima apskaičiuoti ptt mod1

1

2
2




 . 

Iššifravimo procedūra: 

 Naudodamas savo privatųjį raktą PRB = x, Bronius apskaičiuoja γ
 -x

 mod p = γ
 p-1-x

 mod p. 
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 Atkuriamas siunčiamas pranešimas m = (γ
 –x

) δ mod p. 

9.6. Pavyzdys. Imituokime ElGamaio sistemos iššifravimo procedūrą. 

1. 35
-17

 mod 47 = 35
47-1-17

 mod 47 = 35
29

 mod 47 = 20. 

2. m = 20*4 mod 47 = 33. 

Nurodytas algoritmas yra korektiškas, nes raktai sugeneruojami taip, kad veiksmai būtų apverčiami, t. 

y. m = (γ
 –x

) δ mod p = (g
k
)

–x
ma

k
 mod p = mg

–kx
g

xk
 mod p = m. 
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10. RAKTŲ GENERAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS 

Šiame skyriuje nagrinėsime bene jautriausią saugumo atţvilgiu kriptografinės sistemos dalį. 

Paaiškinsime, kaip turi būti generuojami ir administruojami raktai simetrinėse bei   asimetrinėse 

kriptosistemose. 

Kriptografinių raktų generavimas ir administravimas – svarbi kriptografinės sistemos infrastruktūros 

dalis, turinti ilgainiui uţtikrinti sistemos saugumą. Saugių raktų generavimo problema labai nesiskiria nuo 

kitų kriptosistemos dalių saugumo problemų, tačiau raktų administravimas turbūt yra opiausias. Šįkart 

nenagrinėsime raktų administravimo ţmogiškojo veiksnio, susijusio su papirkimu, išdavyste ir t. t. 

Įsibrovėliai kenkėjai daţniausiai ir pirmiausia atakuoja raktų administravimo, tiksliau, raktų 

paskirstymo, sistemą. Neretai demaskuoti raktus jų administravimo metu yra gerokai pigiau,  nei juos 

nustatyti atliekant kokios nors kriptosistemos algoritmo kriptoanalizę. 

Remiantis Kerckhoffso principu, kriptosistemos saugumas turi būti pagrįstas rakto saugumu, todėl 

tampa aišku, kiek dėmesio kriptosistemos diegėjas turi skirti raktų generavimo bei administravimo 

problemoms. 

Paprasčiausia raktų demaskavimo ataka – visiškas perrinkimas (brute-force attack). Ši ataka gali būti 

labai veiksminga esant palyginti nedidelei raktų perrinkimo aibei. Taip nutinka tuo atveju, kai rakto ilgis, 

išreikštas bitais, yra maţas. Pvz., DES šifro rakto ilgis – 56 bitai, todėl visa raktų aibė susideda iš 2
56
 7  

10
16

 elementų. Atsiţvelgiant į dabartinį skaičiavimo technikos lygį, tokio ilgio raktai yra nesaugūs. 

Remiantis naujausiais duomenimis, visiško perrinkimo ataka bus neveiksminga, jeigu rakto k ilgis |k| bus 

didesnis nei 83 bitai, t. y. |k| > 83. Tada perrinkimo aibė turės daugiau nei 2
83

  10
25

 elementų. 

Norint suprasti raktų generavimo ir administravimo uţdavinius, reikia ţinoti raktų infrastruktūrą, 

kurios schema pateikta 10.1 pav. 

 

 

10.1 pav. Raktų infrastruktūra  

Būtina pabrėţti, kad bet kuri kriptosistema turi susijusius ir vienas kitą papildančius simetrinės bei 

asimetrinės kriptografijos elementus. Šių algoritmų raktai skiriasi iš esmės. Simetrinėje kriptografijoje raktai 

Raktų 

paskirstymo 
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turi pasiţymėti pakankamai didele entropija, o asimetriniai raktai, be šios savybės, yra matematiškai 

tarpusavyje susiję. Šis skirtumas lemia ir minėtų raktų rūšių generavimo bei administravimo skirtumus. 

Iš pradţių panagrinėsime, su kokiomis problemomis tenka susidurti generuojant bei  skirstant 

simetrinius raktus N kriptografiniams subjektams. Šiuo atveju siekiame, kad kiekviena subjektų pora turėtų 

po vieną bendrą privatųjį raktą. Kadangi subjektų porų yra N  (N - 1)/ 2, tai privačiųjų raktų skaičius tokioje 

sistemoje auga kvadratine priklausomybe. Kiekvienas subjektas turi  saugoti (N – 1) raktų. Bendro visos 

grupės raktų skaičiaus priklausomybė nuo N pateikta 10.1 lentelėje. 

10.1 lentelė. 

Simetrinių raktų skaičiaus didėjimas, augant subjektų (grupių) skaičiui 

Subjektų (grupių) skaičius 
Simetrinis raktų skaičius subjektams 

(grupėms) 

10 

 

100 

(×10 kartų) 

 

1 000 

(×100 kartų) 

 

10 000 

(×1000 kartų) 

45 

 

4 950 

(×110 kartų) 

 

499 500 

(×11 100 kartų) 

 

4 995 000 

(×111 000 kartų) 

 

Iš 10.1 lentelės matyti, kad korporacijoje, turinčioje 1000 darbuotojų, kiekvienas ţmogus turi saugoti 

999 simetrinius raktus, be to, turi ţinoti, koks raktas kuriam kolegai priklauso, o tai jau yra slapta asmeninė 

duomenų bazė, kurią būtų gana sudėtinga apsaugoti kiekvienam iš 1000 darbuotojų. Raktų paskirstymo 

centras taip pat turėtų nemaţai darbo generuodamas ir slapta paskirstydamas apie pusę milijono simetrinių 

raktų. Šis pavyzdys rodo, kad simetrinės kriptografijos metodais neįmanoma saugiai administruoti 

pakankamai didelio raktų ūkio. 

Vienas gerai ţinomų simetrinių raktų administravimo standartų – ANSI X9.17-1995, kuris buvo 

numatytas DES šifro raktams generuoti ir administruoti. Šie uţdaviniai buvo sprendţiami pasitelkus patį 

DES šifrą. Deja, dėl politinių prieţasčių, apribojus šio šifro raktų ilgius iki 56 bitų, gerais kriptografiniais 

metodais pagrįstas DES tapo neveiksnus, ir 1999 m. ANSI X 9 komitetas inicijavo šio standarto pakeitimus 

kitais standartais. Kita vertus, šiame standarte suformuluoti tam tikri principai ir sąvokos, kurie yra aktualūs 

ir lieka kitose sistemose. 

Remiantis X9.17 standartu, raktai gali būti trijų pagrindinių hierarchinių lygių: 

1. Magistraliniai raktai, kuriuos sutrumpintai ţymėsime MK (master key). 

2. Raktų šifravimo raktai – KEK (key encryption keys). 

3. Duomenų šifravimo raktai – DEK (data encryption keys). 

Svarbiausi, saugiausiai generuojami ir labiausiai saugomi turi būti magistraliniai raktai MK. Jais 

naudojantis, gaminami KEK, o iš pastarųjų generuojami DEK. 

Vienas iš X9.17 standarto trūkumų tas, kad jis netinka didelėms sistemoms, nes subjektų tarpusavio 

ryšiui reikia bendro privačiojo rakto, o jeigu paslaptį ţino daug ţmonių, tai jau nėra paslaptis. 

Daţnai 1 ir 2 hierarchiniai lygiai sujungiami: MK ir KEK tipo raktai  sujungiami į vieną KEK. 

Panagrinėsime galimus KEK ir DEK raktų generavimo variantus. 



RAKTŲ GENERAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS 

93 

 

10.1. RAKTŲ GENERAVIMO METODAI 

Kadangi KEK raktai turi pasiţymėti kuo didesne entropija, didinančia jų saugumą, raktams generuoti 

galima naudoti fizikinio triukšmo generatorių. Paprastai fizikiniai objektai, tokie kaip rezistorius ar 

tranzistorius, generuoja labai maţus atsitiktinius elektrinius signalus, kitaip  dar vadinamus šiluminiu 

triukšmu. Tinkamai sustiprinus ir diskretizavus šiuos signalus, galima gauti atsitiktinius skaičius, 

pasiskirsčiusius normaliuoju dėsniu (tokia yra fizikinių sistemų prigimtis). Atsiţvelgiant į normaliojo 

skirstinio parametrus, šį skirstinį galima transformuoti į tolygųjį ir gauti kriptografijai tinkamą atsitiktinių 

skaičių masyvą, kurį galima naudoti kaip KEK raktus. Šis procesas parodytas 10.2 pav. 

 

 

10.2 pav. Raktų šifravimo raktų (KEK) generavimo schema  

KEK masyvas turi būti saugomas specialiose laikmenose, pvz., Token turinčiuose  slaptaţodţiu 

apsaugotą prieigą,  arba optiniuose CD. 

Turint tokį KEK raktų masyvą, galima generuoti DEK raktus. Tam gali pasitarnauti PASG, kurio 

bendra schema parodyta 10.3 pav. Kaip matome, pradinė PASG reikšmė 0 suformuojama iš inicijavimo 

vektoriaus IV ir kokio nors KEK masyvo elemento KEK0. 

 

 

10.3 pav. Duomenų šifravimo raktų (DEK) generavimo schema 

Sugeneruoti atsitiktiniai skaičiai i+1 sudaro DEK masyvą. 

10.1. Klausimas. Pasiūlykite būdą (būdus), kaip turint konkretaus kriptografinio saugumo lygio 

PASG sugeneruoti saugesnį DEK masyvą,  nei parodyta 10.3 pav. 

10.4 pav. pateiksime DEK generavimo schemą, paremtą PASS. Ji panaši į X9.17 pateiktą schemą, jei 

uţšifravimo funkciją Ek realizuotų DES šifras. Šią schemą sudaro trys simetrinio uţšifravimo funkcijos, 

naudojančios KEK tipo raktus, kurias ţymėsime EKEK. Uţšifravimo funkcijos šioje schemoje gali būti bet 

kokios ir realizuojamos,  pvz., AES, Camellia ar kitais šifrais. 

Pateiktoje schemoje tarpinis kintamasis ri apskaičiuojamas taip: 

 ri  EKEK (EKEK(i) + i);  

čia i – kintamasis, nurodantis i-tąjį laiko momentą (pvz., milisekundėmis), i – kokia nors, nebūtinai 

kriptografiškai saugi, pseudoatsitiktinių skaičių seka (PASS), KEK – raktų šifravimo raktas, EKEK – šifravimo 
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funkcija, naudojant raktą KEK. Kiekvienu i-tuoju laiko momentu schemos išėjime gausime i-tąją rakto 

reikšmę DEKi, kuri išreiškiama formule: 

 DEKi  EKEK(EKEK(i)  ri. (10.1) 

 

 

10.4 pav. Duomenų šifravimo raktų  (DEK) generavimo schema: X9.17 prototipas 

10.2. Klausimas. Pasiūlykite būdą (būdus), kaip pagerinti DEK masyvo {DEKi} kokybę, 

patobulinus 10.4 pav. schemą. 

Vietoj X9.17 standarto šiuo metu rengiami ANSI X9.42-2003 ir ANSI X9.63-2001 standartai. 

Standartas X9.42 skirtas viešojo rakto kriptografijos finansinių paslaugų pramonei. Tai simetrinių raktų 

apsikeitimo protokolas (RAP), naudojant Diffie'io ir Hellmano tipo algoritmus. X9.63 standartas skirtas 

raktams apsikeisti ir transportuoti, taikant eliptinių kreivių kriptografiją. 

Siūlome taip pat susipaţinti su kitais standartais X9.30-1997, X9.62-2005 ir t. t. 

10.2. SIMETRINE KRIPTOGRAFIJA PAREMTI RAP  

Panagrinėjus 10.1 lentelę, kyla klausimas: kaip sumaţinti paskirstomų simetrinių raktų skaičių? 

Atsakymas paprastas: įsteigti trečiąją patikimą šalį – TTP (third trust party), kuri, be  raktų generavimo ir 

administravimo, teiktų kriptografiniams subjektams uţšifravimo, iššifravimo paslaugas. Šias funkcijas 

realizuojanti schema pateikta 10.5 pav. 

 

 

10.5 pav. Simetrinės kriptosistemos schema, naudojant TTP 

Simetrinėje šifravimo sistemoje, kurioje yra N vartotojų, TTP padalija N simetrinių raktų kiekvienam 

subjektui. Pvz., A turės raktą KAT, B – KBT ir t. t. Indeksai AT ir BT rodo, kad šie simetriniai raktai yra bendri 

tarp atitinkamų subjektų ir TTP. Tarkime, A nori uţšifruoti tekstogramą tA ir išsiųsti ją B. Tokiu atveju A, 

pasinaudojusi uţšifravimo funkcija E, apskaičiuoja šifrogramą cA 

 cA  E(KAT, tA) (10.2) 

KEKE

 KEKE

KEKE iDEK
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i
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ir siunčia ją į TTP. TTP, turėdama su A bendrą raktą KAT, dešifruoja cA: 

 tA  D(KAT, cA). (10.3) 

Be to, TTP, turėdama bendrą raktą su B, juo uţšifruoja tA ir gautą šifrogramą cB siunčia B: 

 cB  E(KBT, tA). (10.4) 

Tokiu būdu TTP dirba įjungties (in-line) reţimu ir yra savotiška šifrogramų dispečerinė.  Vartotojai 

tokioje sistemoje labai apkrauna TTP savo kreipiniais, tačiau sistema yra pakankamai saugi, jeigu TTP 

patikimai saugo savo vartotojų raktus. 

Kerberos tipo protokolu siekiama, kad TTP apkrova gerokai sumaţėtų. Šis protokolas pateiktas  10.6 

pav. Kaip ir ką tik minėtame įjungties reţimo protokole, kriptosistema, sudaryta  iš N subjektų, turi N 

simetrinių raktų, kuriuos paskirsto ir saugo TTP. Šiuo atveju TTP neatlieka uţšifravimo, iššifravimo funkcijų 

– ji tarpininkauja kuriant bendrą subjektų A  ir B  raktą KAB. 

 

10.6 pav. Kerberos tipo protokolas 

Protokolas vykdomas trimis etapais po keturis ryšio seansus. 

1.  A siunčia TTP šifruotą pranešimą, kuriame nurodo, kad nori turėti bendrą raktą su A. 

Uţšifravimas vyksta pasitelkus uţšifravimo funkciją E raktu KAT, pranešime nurodţius A ir B 

vardus A||B, t. y. A siunčia į TTP šifrogramą E(KAT, A||B). 

2.  TTP bendru su A raktu KAT dešifruoja A pranešimą ir taip randa A||B  D(kAT, E(KAT, A||B)). 

Tada TTP sugeneruoja bendrą A bei B raktą kAB ir jį uţšifruoja raktais KAT bei KBT. 

Atitinkamas šifrogramas E(KAT, kAB) ir E(KBT, kAB) TTP išsiunčia subjektams A ir B. 

3. A ir B dešifruoja TTP šifrogramas raktais KAT bei KBT ir kiekviena pusė apskaičiuoja kAB  

D(KAT, E(KAT, kAB)) bei kAB  D(KBT, E(KBT, kAB)). Tada A šifruoja savo pranešimą tA bendru su 

B raktu kAB ir siunčia šifrogramą cA  E(kAB, tA) B. 

10.3. Klausimas. Kodėl šis protokolas maţiau apkrauna  TTP? 

Dėl maţesnės TTP apkrovos pateiktas protokolas dirba prijungties (on-line) reţimu, tuo tarpu 

ankstesnis veikė įjungties (in-line) reţimu, t. y. TTP buvo labiau apkrauta vartotojų. 

10.3. RAP, TAIKANT SIMETRINĘ IR ASIMETRINĘ (MIŠRIĄ) 

KRIPTOGRAFIJĄ 

Toliau nagrinėsime labai svarbią raktų apsikeitimo protokolų (RAP) klasę, kur  nesinaudojama TTP, 

bet taikomi simetrinės ir asimetrinės kriptografijos metodai. Vienas jų —  Diffie'io ir Hellmano (D-H) 

protokolas,  aprašytas septintajame skyriuje. Kaip jau buvo minėta, šis protokolas yra paţeidţiamas atakos 

TTP

ABk

sukūrimasA B

);( ABBT kKE

);( ABAT kKE

AAAB ctkE );(
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„ţmogus viduryje― (man in the middle), arba bendrąja prasme „apsimetimo― (impersonation) atakos. Norint 

išvengti tokio tipo atakų, naudojamas autentifikuotas D-H raktų apsikeitimo protokolas. Šis protokolas 

vyksta  keturiais etapais po du ryšio seansus pirmajame ir antrajame. 

Protokolo pirminiai duomenys: didelis pirminis skaičius p ir jį atitinkanti algebrinė grupė Zp
*
, šios 

grupės generatorius g, subjektų A ir B asimetrinių raktų poros (PRA; VRA) ir (PRB; VRB) kokioje nors 

asimetrinėje kriptosistemoje. Kaip įprasta, tekstogramos t asimetrinį uţšifravimo operatorių ţymėsime 

E(VRB, t), šifrogramos c asimetrinį iššifravimo operatorių – D(PRB, c), A e. parašo - sA, e. parašo operatorių 

(PRA, t), e. parašo tikrinimo funkciją – (VRA, t)  {T, F}  {0, 1}. 

1.  A atsitiktinai pasirenka x  Zp
*
  ir apskaičiuoja kA  g

x
 mod p; cA  E(VRB, kA) ir sA  (PRA, 

cA). 

A siunčia B dydţių porą (cA, sA). 

2.  B atsitiktinai parenka y  Zp
*
 ir apskaičiuoja kB  g

x
 mod p; cB  E(VRA, kB) ir sB  (PRB, cB). 

B siunčia (cB, sB) A. 

3. A tikrina, ar teisingas šifrogramos cB B parašas: apskaičiuoja patikros funkciją (VRB, cB). Jei 

ji lygi T (arba 1), priima cB. 

Jei cB priimta, A dešifruoja cB ir apskaičiuoja kB  D(PRA, cB)  g
y
 mod p. 

A, ţinodama slaptą dydį x, apskaičiuoja raktą 

 kBA  (kB)
x
 mod p  g

yx
 mod p. (10.5) 

4.  B atlieka analogiškus veiksmus: apskaičiuoja kA  D(PRB; cA)  g
x
 mod p. 

B, ţinodamas slaptą dydį y, apskaičiuoja raktą  

 kAB  (kA)
y
 mod p  g

xy
 mod p. (10.6) 

Subjektai A ir B turi bendrą raktą k, nes  

 k  kAB  kBA  g
xy

 mod p  g
yx

 mod p. (10.7) 

Subjektų autentifikavimas šiuo atveju yra dvigubas ir pagrįstas ne tik e. parašu, bet ir asimetriniu 

šifravimu. Todėl šio RAP saugumas paremtas DLP ir asimetrinio šifravimo saugumu. Tam, kad kenkėjas 

galėtų nustatyti k, jis turi mokėti dešifruoti cA (arba cB) ir išspręsti DLP. Galima teigti, kad šioms dviem 

problemoms būdingas maţdaug toks pat saugumo lygis. Tokiu būdu šis protokolas yra saugesnis nei pavienis 

D-H, paremtas vien DLP. 

Kitas įdomus klausimas: ar galima sukurti tokį RAP, kuriame būtų pritaikyti  simetrinės ir asimetrinės 

kriptografijos metodai? Juk simetriniai šifravimo būdai ne tik  spartesni, bet ir saugesni šifruojant nedidelį 

informacijos kiekį. 

Toks protokolas jau buvo sukurtas ir uţpatentuotas. Jis vadinamas šifruotų raktų apsikeitimo – EKE 

(encrypted key exchange) protokolu (U. S. Patent 5, 241, 599, 31 Aug 1993). Viena būtina sąlyga ta, kad 

subjektai A ir B turi turėti bendrą slaptąjį raktą, arba slaptaţodį . Protokolas vykdomas keturiais etapais po 

vieną ryšio seansą. Simetrinę uţšifravimo funkciją  raktu  ţymėsime E. Kaip ir anksčiau pateiktame 

protokole, duotas pirminis skaičius p, grupė Zp
*
 ir jos generatorius g. A ir B atsitiktinai parenka dydţius x ir y 

analogiškai kaip D-H protokole. 

1. A apskaičiuoja kA  g
x
 mod p ir jį šifruoja raktu , t. y. cA  E(kA). 

A siunčia B pranešimą A||cA. 

2. B dešifruoja cA ir gauna kA  D(cA)  D(E(kA)) = k. 

B apskaičiuoja kAB  (kA)
y
 mod p  g

xy
 mod p.  

B atsitiktinai parenka slaptą dydį rB ir,  jį uţšifruodamas raktu , gauna šifrogramą eB  E(rB). 

B apskaičiuoja kB  g
y
 mod p ir jį uţšifruoja raktu , t. y. cB  E(kB). 

B siunčia cB||eB A. 

3. A iššifruoja cB ir eB ir gauna kB  D(cB), rB  D(eB). 
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A apskaičiuoja kBA  (kB)
x
 mod p  g

yx
 mod p  k.  

A atsitiktinai parenka slaptą dydį rA. 

A siunčia B šifrogramą eA  Ek(rA||rB). 

4. B iššifruoja eA ir randa rA||rB  Dk(eA). 

B patikrina uţšifruotą rB. Jeigu jis sutampa su anksčiau pasirinktu, tada pasitiki naujuoju raktu 

k  kAB, uţšifruoja rA ir gautą šifrogramą eA  Ek(rA) siunčia A. 

A iššifruoja eB ir gauna rA  Dk(eB). Jeigu iššifruotas rA sutampa su jos anksčiau pasirinktu 

skaičiumi rA, pasitiki naujuoju bendru raktu k. 

Autentifikavimas šiuo atveju vyksta ne naudojant e. parašą, o šifruojant kiekvieno subjekto slaptus 

atsitiktinius skaičius rA ir rB. Kaip matome, autentifikacijos saugumas priklauso nuo uţšifravimo funkcijų E 

ir Ek saugumo bei jų bendro rakto  saugumo. 

Sudaryto bendro rakto k saugumą lemia DLP sudėtingumas ir uţšifravimo funkcijų E, Ek saugumas.  

10.4. PASLAPTIES PADALIJIMO SCHEMOS (PPS) RAKTŲ 

ADMINISTRAVIMO UŢDAVINIUOSE 

Neretai MK arba KEK tipo raktai yra tokie svarbūs, kad rizikinga juos patikėti kokiam nors vienam 

administratoriui. Tai lemia ţmogiškasis veiksnys: vieną administratorių lengviau papirkti, šantaţuoti, 

pagrobti arba apgauti. 

Jei nagrinėtume raktą kaip paslaptį, tai natūraliai kiltų uţdavinys: kaip tą paslaptį padalyti tarp kelių 

administratorių, kad jie galėtų ja naudotis tik visi susirinkę į vieną vietą. Šis uţdavinys vadinamas paslapties 

padalijimo schema – PPS (angl.secret sharing scheme). 

Tačiau ir ši sistema yra rizikinga. Kas bus, jei kuris nors iš atsakingų administratorių ţus automobilio 

katastrofoje? Taip, su savimi jis nusineš ir visą paslaptį. 

Norint išvengti tokių nemalonumų, paslaptį reikia taip padalyti tarp N subjektų, kad ją atskleisti galėtų 

ir maţesnis jų skaičius, pvz., T < N. Tokia paslapties padalijimo schema vadinama slenkstine – threshold 

secret sharing scheme ir ţymima skaičių pora (T,N), kur T – paslapties atskleidimo slenkstis. Paslaptį, kurią 

norime padalyti, ţymėsime raide . 

Nagrinėsime slenkstinę Shamiro PPS. Jos esmė  gana paprasta, kaip ir daugelio kitų gerų idėjų. Per du 

taškus galima nubrėţti tik vieną tiesę, per tris taškus – tik vieną parabolę ir t. t. Ţodį „nubrėţti― pakeisime 

ţodţiu „interpoliuoti―. Tada sujungiami taškai bus interpoliacijos taškai, kurie nurodomi plokštumos 

koordinatėmis (xi, yi). Interpoliacinį n-tosios eilės daugianarį ţymėsime pn(x)  y. Šiuo atveju labai tinka 

taikyti Lagranţo interpoliacijos metodą, pavaizduotą 10.7 pav. 

 

10.7 pav. Dviejų ir trijų taškų interpoliacijos grafikai 

1x 2x
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PPS galime sudaryti taip. Tarkime, kad paslapties dalys yra interpoliacijos taškai (xi; yi), i  1, ..., N. 

Kiekvienam interpoliacijos taškui priskyrus dalį paslapties, visa paslaptis padalijama į N dalių:   (1, ..., 

N), kai i  (xi, yi). Sakykime, kad daugianario eilė n  N – 1. Tada N taškų (xi, yi)  galime interpoliuoti 

daugianariu pn(x), kuris bus vienintelis. Kyla paskutinis klausimas: kaip radus vienintelį interpoliacinį 

daugianarį atkurti paslaptį ? 

Čia yra be galo daug pasirinkimų, todėl imsime akivaizdţiausią. Paslapčiai  galime parinkti reikšmę, 

kurioje daugianaris  kerta y ašį. Šios reikšmės 1.7 pav. paţymėtos *. Parinktas  n-tosios eilės daugianaris 

uţrašomas taip: 

 pn(x)  a0 + a1x + ... + anx
n
,  (10.8) 

jo saugoma paslaptis bus   a0, nes daugianaris kerta y ašį, kai x  0, o pn(x  0)  a0. 

Kadangi bendrą idėją aiškinomės nuo kito galo nei reikia  PPS sukurti, dabar panagrinėkime 

slenkstinės PPS sudarymą nuo pradţių. 

Tarkime, ypatingasis ir įgaliotasis bendrovės prezidento patikėtinis Petras (P) gauna prezidento 

nurodymą padalyti firmos paslaptį  tarp N atsakingų administratorių, pasirinkus  slenkstį T < N. Tada  P 

parenka tokį n  T – 1 eilės daugianarį pn(x), kad paslaptis   a0. Kitus daugianario koeficientus a1, ..., aN P 

parenka atsitiktinai. 

P atsitiktinai sugeneruoja skaičių seką x1, ..., xN. Tam jis gali naudoti ir fizikinio triukšmo generatorių, 

nes paslaptis labai svarbi. Turėdamas daugianarį pn(x)  a0 + a1x + ... + anx
n
 su jau ţinomais koeficientais a0 

ir a1, ..., an, P apskaičiuoja jo reikšmes yi  pn(xi). Kiekvienai skaičių porai (interpoliacijos taškams) (xi, yi) P 

priskiria po paslaptį 1, ..., N ir padalija jas visiems N atsakingiems administratoriams. 

Ateina laikas, kai firmos paslaptis turi būti atskleista. Tada susirenka T < N iš N atsakingų 

administratorių į vieną šarvuotą, apsaugotą nuo elektromagnetinio spinduliavimo bunkerį, į kurį galima 

patekti tik įvedus lankytojų biometrinius duomenis. Administratoriai, nematydami vienas kito, sėda į  savo 

darbo vietas, kiekvienas įvedą savo paslaptį i, tai patvirtindamas savo e. parašu. Centrinis serveris viską 

patikrinęs apskaičiuoja firmos paslaptį  ir atlieka su ja numatytus veiksmus. 

Paslaptis  apskaičiuojama naudojant Lagranţo interpoliacines formules: 
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Iš esmės tai yra T tiesinių lygčių sistemos sprendimas su T neţinomaisiais, kai reikia apskaičiuoti 

vieną neţinomąjį   a0. Ši lygčių sistema uţrašoma taip: 
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čia neţinomieji yra , a1, ..., aT-1. 

Pateikta Shamiro PPS pasiţymi keliomis naudingomis savybėmis. 

10.4. Savybė. Puikus saugumas (perfect security): turint T – 1 ar maţiau paslapties  dalių, 

neįmanoma nuspėti . 

10.5. Savybė. Idealus paskirstymas (ideal distribution): paslapties dalys i turi vienodą bitų skaičių 

ir yra dukart didesnės uţ pačią paslaptį . 

10.6. Savybė. Praplečiamumas (expandability): nauja paslapties dalis N+1 gali būti sukurta 

nekeičiant kitų paslapties dalių ir atiduota saugoti naujam administratoriui. 

10.7. Klausimas. Ar pasikeis paslapties atskleidimo slenkstis T, sukūrus naują paslaptį N+1? 



RAKTŲ GENERAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS 

99 

 

10.8. Savybė. PPS saugumas nepagrįstas jokia neįrodyta prielaida kaip DLP arba skaičių 

faktorizacijos atvejais. 

Šiame skyriuje pateikti raktų generavimo ir administravimo metodai toli graţu neaprėpia visų galimų 

šių uţdavinių sprendimo variantų, tačiau leidţia kūrybiškai pritaikyti šiuos sprendimus kuriant norimo 

saugumo lygio kriptografines schemas. 
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11. E. PARAŠO INFRASTRUKTŪRA 

Šioje dalyje supaţindinsime su viešojo rakto infrastruktūra (angl. Public Key Infrastructure – VRI), 

kuri yra svarbiausia sudedamoji e. valdţios ir e. verslo sistemų dalis. Ši infrastruktūra reikalinga e. parašo 

savininko tapatybei su jo viešuoju raktu susieti. Šis uţdavinys vadinamas autentifikavimu (angl. 

authentification). 

Informacinės visuomenės plėtra neatsiejama nuo viešojo rakto infrastruktūros, uţtikrinančios šios 

visuomenės funkcionavimą. Kaip jau buvo minėta, VRI turi aptarnauti tris pagrindines informacinės 

visuomenės dalis: e. valdţią, e. verslą ir savo piliečius, kuriems teikiamos e. paslaugos. Pagrindinė VRI dalis 

– e. parašo infrastruktūra (EPI).  

Europos Komisija – EK (European Commission – EC) išleido rekomendacijas iki 2010 m. ES šalims 

narėms perkelti e. valdţios paslaugas į internetinę terpę. Tam VRI turi būti labai gerai standartizuota ir bet 

kurios šalies VRI turi būti suderinta su kitų šalių VRI.  

Viešojo rakto infrastruktūra yra matematinių metodų, techninių priemonių ir standartais pagrįstų 

susitarimų visuma, siejanti viešąjį raktą (VR) su jo savininko tapatybe.  

Elektroninis dokumentas, naudojamas šiai sąsajai pagrįsti, vadinamas sertifikatu ir išduodamas 

sertifikavimo centre kartu su jam atitinkančiu privačiuoju raktu. Sertifikavimo centras gali atšaukti bet kurį 

išduotą sertifikatą ir anuliuoti jo galiojimą nepasibaigus nustatytai galiojimo datai. 

Kiekvienas infrastruktūros vartotojas gali naudoti sertifikatą ir abu asimetrinius raktus autentifikuoti, 

šifruoti, bendram simetriniam slaptam raktui apskaičiuoti (key establishment), paslapties ţinojimui  įrodyti 

jos neatskleidţiant (zero–knowledge proof), parašo neišsigynamumui (non-repudation) uţtikrinti ir kt. 

Asimetriniams raktams būdinga tai, kad, ţinant VR, apskaičiuoti PR algoritmiškai neįmanoma per priimtiną 

laiko tarpą. Tai leidţia vieną jų paviešinti. 

VR susiejimas su vartotojo tapatybe – fundamentali asimetrinės kriptografijos problema, kurios 

neišsprendus jos pritaikymas būtų pernelyg siauras. Palyginimui galime priminti, kad simetrinėje 

kriptografijoje taip pat egzistuoja dar sudėtingesnė – slaptųjų simetrinių raktų paskirstymo – problema, todėl 

VRI iš esmės neturi kitos alternatyvos. 

Toliau pabandysime pasiaiškinti, kodėl taip svarbu VR susieti su subjekto tapatybe.  

Panagrinėsime du subjektus A ir B (Aldoną ir Bronių) turinčius atitinkamas asimetrinių raktų poras 

(PRA, VRA) ir (PRB, VRB). Tarkime, kad A turi tekstogramą tA, kurią ji nori pasirašyti ir išsiųsti B. A, 

naudodama savo PRA, pasirašo tA savo e. parašu sA  

 sA  E(PRA, tA)  (PRA, tA)  A(tA) (11.1) 

ir siunčia (tA, sA, VRA) B. Gavęs šį pranešimą, B perskaito tA, patikrina sA ir, jeigu patikros funkcija   T, 

priima šį pranešimą kaip autentišką A pranešimą. Jeigu A neatsiųs VRA kartu su (tA, s), B visada gali rasti VRA 

kokioje nors interneto skelbimų lentoje. 

Tačiau nepamirškime, kad egzistuoja ir trečiasis subjektas –Z (Zosė), kuri, kaip aktyvus kenkėjas,  gali 

vykdyti „apsimetimo― (impersonation) ataką. Z, turėdama (PRZ, VRZ) raktų porą, gali parengti kitą pranešimą 

tA, A vardu jį pasirašyti ir nusiųsti B. Tam ji turi savo VRZ paskelbti kaip VRA  ir dėl viso pikto patikrinti, ar A 

neišsiuntė savo pranešimo tA B. Jeigu taip, tai Z, kaip aktyvus įsibrovėlis, turi sustabdyti pranešimo tA 

perdavimą tinkle. Dėl viso pikto Z gali publikuoti savo VRZ kokioje nors skelbimų lentoje, pavadinusi jį VRA, 

kurį paţymėsime VRAZ. 

Akivaizdu, jog B,  gavęs (tA, sA, VRAZ), kai s  (PRAZ, tA)  AZ(tA), ir tikrindamas s su VRAZ gauna 

  T. 

Prisiminkime, kad simetrinėje kriptosistemoje subjektų autentifikavimas vyksta natūraliu būdu,  jiems 

dalijantis bendru simetriniu raktu. Galbūt panašų principą galima pritaikyti ir mūsų nagrinėjamam atvejui? 

Panagrinėkime atvejį, kai naudojamas e. parašo ir asimetrinio šifravimo derinys. 

Tarkime, A pasirašo tA, suformuodama s  A(tA),  ir šifruoja s su B VRB, t. y.  
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 cA  E(VRB, s). (11.2) 

A siunčia B pranešimą (tA, cA, VRA). 

B dešifruoja cA, apskaičiuodamas sA  D(PRB, cA), ir tikrina gautą e. parašą sA. Jeigu sA atitinka tA ir 

VRA, tada patikros funkcija   T. 

Nors šiuo atveju e. parašas sA yra geriau apsaugotas, nes Z neţino jo skaitinės reikšmės, tačiau jis 

neapsaugo nuo apsimetimo atakos. Z, kaip ir anksčiau minėtu atveju, nesistengs klastoti pavienio sA. Ji 

klastos tA, PRA ir VRA. 

11.1. Klausimas. Ar galėtų A ir B apsisaugoti nuo apsimetimo atakos, jeigu iš pradţių sukurtų 

simetrinį privatųjį raktą naudodami Diffie'io - Hellmano protokolą ir autentifikaciją atliktų 

taikydami simetrinės kriptografijos metodą, t. y. vietoj asimetrinio šifravimo pasitelktų  simetrinį e. 

parašo sA šifravimą? 

11.2. Klausimas. Ar padidėtų autentifikavimo saugumas prieš „apsimetimo― ataką, jeigu būtų 

naudojamas Diffie'io ir Hellmano protokolas, o sukurtu raktu būtų simetriškai šifruojamas ne tik s, 

bet ir dA? Atsakymą argumentuokite. 

Šie pavyzdţiai rodo, kad be VR autentifikavimo e. parašo sistema yra neapsaugota nuo „apsimetimo― 

atakos, todėl VRI infrastruktūroje šis klausimas sprendţiamas įsteigus  sertifikavimo centrą – SC 

(certification authority –  CA), atliekantį trečiosios patikimos šalies funkcijas (third trusted party – TTP).  

Panagrinėkime, kokiu būdu SC gali patvirtinti, kad jo išduotas viešasis raktas VRA (pvz., subjektui A) 

yra autentiškas ir priklauso būtent A. SC turi savo asimetrinių raktų porą (PRSC, VRSC), todėl jis, išduodamas 

A VRA, pasirašo VRA savo e. parašu: 

 SA  (PRSC, VRA)  S(VRA). (11.3) 

Tokiu būdu įrodymas, kad A priklauso VRA, yra SC parašas SA. Bet kas, pvz., B, tikrindamas A parašą 

sA, gauna A sertifikatą, kuriame yra SC parašas SA. Tada B,  patikrinęs sA, tikrina, ar tikras parašas SA, 

naudodamas SC viešąjį raktą VRSC ir apskaičiuodamas patikros funkcijos (VRSC, VRA) reikšmę. Be VRA ir 

SC parašo SA, sertifikatą sudaro daugiau duomenų. 

Sertifikate būtinai turi būti šie duomenys: 

 Vartotojo vardas (arba slapyvardis). 

 Vartotojo viešasis raktas, atitinkantis jo turimą privatųjį raktą. 

 Sertifikato galiojimo pradţios ir pabaigos terminai. 

 Sertifikatą sudariusio SC ir jo buveinės bei šalies identifikatoriai. 

 Sertifikato, kurį suteikia SC, identifikatorius. 

 Sertifikato naudojimo paskirtis. 

 SC e. parašas vartotojo VR. 

Sertifikatai išduodami vadovaujantis standartais ir teisės arba norminiais aktais. ETSI (European 

Telecommunications Standarts Institute) išleido techninę specifikaciją (Technical specification — TS), 

reglamentuojančią SC veiklą: „Policy requirements for certification authorities issuing qualified 

certificates―. Šio dokumento numeris – ETSI TS 101 456 V1.1.1 (2002-12), kurį galima rasti www.etsi.org.  

Pagrindinės SC funkcijos:   

 Sugeneruoti asimetrinių raktų poras (PR, VR) vartotojams. 

 Registruoti asmenis, prašančius sudaryti sertifikatus, patikrinti jų identifikacijos ir kitus 

dokumentus, kurių reikia sertifikatui sudaryti. 

http://www.etsi.org/
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 Sudaryti sertifikatus. 

 Tvarkyti sertifikatų duomenis. 

 Laiku sustabdyti arba nutraukti sertifikatų galiojimą, gavus atitinkamą prašymą. 

 Teikti negaliojančių sertifikatų duomenis parašo naudotojams anksčiau sukurtiems parašams 

patikrinti. 

 Atlikti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 

Skiriamos dvi sertifikatų rūšys: 

 Paprasti sertifikatai (nekvalifikuoti), kuriems pagal Lietuvos e. parašo įstatymą netaikomi 

specialūs reikalavimai. 

 Kvalifikuoti sertifikatai, kuriems pagal Lietuvos e. parašo įstatymą yra numatyti specialūs 

reikalavimai. 

E. parašas, turintis kvalifikuotą sertifikatą, turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose 

dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme. Kvalifikuotus sertifikatus gali išduoti 

sertifikavimo paslaugų teikėjas, atitinkantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus. 

Lietuvoje SC teisę teikti kvalifikuotus sertifikatus suteikia Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

(IVPK; www.ivpk.lt).  

E. parašas, turintis nekvalifikuotą sertifikatą, turi tokią pat teisinę galią kaip ir kvalifikuoto sertifikato 

e. parašas, jei e. parašų naudotojai tarpusavyje dėl to susitaria. Vadinasi,  nekvalifikuoti sertifikatai gali būti 

diegiami įmonės ar įstaigos viduje arba tarp kelių korporacijų be jokių apribojimų. 

Kvalifikuoti sertifikatai turi būti pripaţįstami visoje ES, jeigu jie tenkina technines sąlygas, nurodytas 

ETSI TS 101 456 V1.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002.12.31 d. nutarimu Nr. 2108 šios techninės 

sąlygos numatytos Lietuvos standarte LST ETSI TS 101 456 „Strateginiai reikalavimai,  keliami 

kvalifikuotus sertifikatus išduodantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams―. 

Taigi galima teigti, kad VRI ir e. parašo teisinė bazė yra pakankama e. valdţios ir e. verslo 

struktūroms kurti. 

Panagrinėsime organizacinę VRI struktūrą. Kadangi e. parašo vartotojai geografiškai yra labai plačiai 

pasiskirstę, juos aptarnauti vienam SC labai nepatogu. Tam, kad būtų palengvintas SC darbas, įsteigiami 

registravimo centrai – RC (Registration authority – RA). RC priima iš asmenų duomenis, būtinus 

sertifikatams sudaryti. Tai gali būti vartotojų tapatybę patvirtinantys dokumentai (vairuotojo paţymėjimas, 

asmens pasas ir kt.). Ypatingais atvejais gali būti imami ir biometriniai duomenys. Patikrinti duomenys 

perduodami sertifikatų sudarymo tarnybai. 

Sertifikatų centro struktūra pateikta 11.1 pav. Be minėto RC, ją sudaro šios tarnybos: 

 Sertifikatų sudarymo tarnyba. Ji iš registravimo tarnybos gautų asmens duomenų ir viešojo 

rakto, gauto iš asmens kartu su jo duomenimis arba raktų generavimo tarnybos, sudaro 

sertifikatą, pasirašo jį savo e. parašu ir perduoda sertifikatų duomenų teikimo tarnybai. 

 Sertifikatų duomenų teikimo tarnyba sertifikatą atiduoda jo savininkui ir jį įrašo į 

galiojančių sertifikatų duomenų bazę. Iš šios bazės pagal uţklausas sertifikatų duomenys 

teikiami parašų tikrintojams. 

 Sertifikatų galiojimo nutraukimo tarnyba. Šios tarnybos funkcijos – nutraukti sertifikato 

galiojimą (pvz., atskleidus kriptografinę įrangą ar šifrus) pačiam sertifikato savininkui 

paprašius, jam išėjus iš darbovietės arba susikompromitavus. Tai turi būti atliekama greitai, 

sugaištant ne ilgiau nei nustatyta. Informacija apie tokius sertifikatus kaupiama atšauktų 

sertifikatų sąraše, kuris periodiškai perduodamas sertifikatų galiojimo nutraukimo tarnybai. 

 Nebegaliojančių sertifikatų duomenų teikimo tarnyba negaliojančius sertifikatus kaupia 

specialioje duomenų bazėje, iš kurios duomenys pagal uţklausas teikiami parašų tikrintojams. 

Parašai, kurie buvo sukurti sertifikato galiojimo laikotarpiu, išlieka galiojantys. E. parašas, 

sukurtas negaliojant sertifikatui, yra negaliojantis.  

http://www.ivpk.lt/
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 Raktų generavimo tarnyba. Prieš sudarant sertifikatus,  turi būti sugeneruoti šifravimo 

raktai. Viešasis raktas dedamas į sertifikatą, o privatusis saugiau įrašomas į laikmeną 

(pavyzdţiui, į lustinę kortelę (LK) ar diskelį) ir atiduodamas asmeniškai jį uţsakiusiam 

asmeniui. Į laikmeną įrašomas ir viešasis raktas bei kiti sertifikato duomenys. Raktų poroms 

generuoti sertifikatų centras gali įsteigti atitinkamą tarnybą, kuri tenkintų nustatytus 

reikalavimus, tačiau tokios tarnybos sertifikatų centre gali ir nebūti. Raktų poras gali generuoti 

ir įrašyti į laikmenas tuo besiverčiantys kiti paslaugų teikėjai, ne tik sertifikatų centrai. Šiuo 

atveju asmuo, norėdamas gauti sertifikatą, pateikia sertifikatų centrui viešąjį raktą. Viešasis 

raktas laisvai perskaitomas iš laikmenos, o privatusis neprieinamas. Juo pasinaudoti galima tik 

ţinant slaptaţodį ar kitus duomenis. Sertifikatų centras sudaro sertifikatą, įrašo jį į pateiktą 

laikmeną ir grąţina asmeniui. Tai atliekama parašo formavimo įranga, su kuria taip pat 

generuojami raktai ir įrašomi į atitinkamą laikmeną. Šios operacijos yra kritinis elektroninio 

parašo infrastruktūros elementas, lemiantis parašo saugumą. Saugi raktų generavimo įranga 

turėtų tenkinti CWA 14169 standarto reikalavimus. 

 

11.1 pav. Sertifikatų centrų struktūra  

Daţniausiai vartotojų privatieji raktai saugomi lustinėse kortelėse (LK), kurios kiekvienam vartotojui 

išduodamos asmeniškai. E. parašo formavimas pasitelkus LK bendruoju atveju atliekamas tokiais etapais. 

1. Vartotojas įstato savo LK į kompiuterio skaitytuvą. 

2. Suţadinama e. parašo programa (EPP) ir pasirenkamas e. dokumentas (rinkmena), kurį reikia 

pasirašyti. 

3. EPP paprašo vartotojo įvesti slaptaţodį. 
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4. EPP nusiunčia slaptaţodį į LK mikroprocesorių, kuriame jis tikrinamas. Jeigu slaptaţodis 

teisingas, vartotojas gali tęsti darbą. 

5. EPP sudaro e. dokumento santrauką (H funkciją) hA ir nusiunčia ją į LK. 

6. LK pasiima iš savo atmintinės vartotojo privatųjį raktą, pvz., PRA, ir suformuoja e. parašą sA 

santraukai hA. 

7. LK grąţina suformuotą e. parašą sA į EPP. 

Ši formavimo schema būdinga e. parašams, turintiems kvalifikuotus sertifikatus. Toliau SC A išduotą 

sertifikatą ţymėsime CA. 

 

11.2 pav. E. parašo formavimas  

11.2 pav. pateikta schema, iliustruojanti e. parašo formavimo schemą aukščiau minėtu būdu, naudojant 

LK. Siunčiamus duomenis sudaro trys komponentai (tA, sA, CA). Kaip jau buvo minėta,  CA yra SC išduotas 

sertifikatas A. Priminsime, kad, be kitų duomenų,  CA sudarys A viešasis raktas VRA, SC viešasis raktas VRSC. 

Todėl šių trijų komponentų (dA, sA, CA) pranešimo gavėjui B pakanka, kad jis galėtų įsitikinti, jog: 

1. E. parašas tikras, t. y. jis suformuotas privačiuoju raktu PRA, kurį atitinka sertifikate esantis 

VRA. 

2. Duomenys yra nesuklastoti, t. y. e. parašu pasirašyti būtent duomenys dA, o ne kokie nors kiti. 

3. E. parašas yra autentiškas, t. y. asimetrinių raktų pora (PRA, VRA) priklauso būtent A, o ne kam 

nors kitam. 

A išsiuntus e. parašu pasirašytą pranešimą, B jį gauna ir turi patikrinti, ar jis atitinka aukščiau minėtas 

tris sąlygas. Tikrinimo schema pateikta 11.3 pav. Pirmiausia B patikrina, ar parašas tikras. Tam jis 
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apskaičiuoja hA  H(dA). Paskui B paima sA ir VRA iš CA ir šiuos dydţius įveda į patikros funkciją A  (hA, 

sA, VRA). Jeigu A  T, tada jis įsitikina, kad e. parašas tikras ir duomenys nesuklastoti. 

Paskui iš CA jis paima SC parašą SA, kuriuo pasirašytas VRA, apskaičiuoja hVRA  H(VRA), paima arba 

atsisiunčia SC viešąjį raktą VRSC ir pasitelkęs patikros funkciją   (VRSC, SA, hVRA) patikrina, ar SC e. 

parašas VRA yra tikras. Tokiu būdu atliekamas A e. parašo autentifikavimas.  

Iki šiol nagrinėjome vieną SC, kuris aptarnavo kelis (du) subjektus. Tačiau subjektų gali būti keli 

šimtai milijonų (pvz., ES e. parašo vartotojai), ir jie gali būti išsibarstę po visą regioną (ţemyną). Tokiu 

atveju, panorėjus įsteigti vieną SC, kiltų daugybė problemų, panašių į vieno pasaulinio DNS (domain name 

server – domenų vardų serveris) kūrimo problemas. Vadinasi, reikia parengti teisinę ir techninę bazę 

daugeliui SC steigti ir jų tarpusavio ryšiui palaikyti. Tai reiškia, kad viso pasaulio SC turi pripaţinti vieni 

kitų sertifikatus ir ne tik tai. Pamėginsime nors trumpai apţvelgti šios problemos sprendimus. 

Pirmiausia panagrinėkime X.509 standartą, kuris yra ITU (International Telecomunication Union – 

Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos) standartas ir plačiausiai taikomas VRI. Šiuo  standartu nustatomos 

SC funkcijos ir sertifikatų, kuriuos išduoda SC, struktūra. Pateiksime X.509 sertifikato laukus kartu su 

anglišku vertimu. 

Svarbiausios sertifikato sudedamosios dalys (išdėstytos hierarchine tvarka): 

serialNumber  

Sertifikato eilės numeris. Sertifikavimo centras numeruoja visus išduodamus sertifikatus. Išdavus 

naują sertifikatą, numeris skiriasi, tačiau kiti rekvizitai gali likti tokie pat. 

issuer 

Išdavėjo rekvizitai – tam tikrų atributų (pavardė, organizacija, adresas ir pan.) rinkinys. Sudėtį numato 

X.500. 

notBefore 

Galiojimo laiko pradţia. 

notAfter 

Galiojimo laiko pabaiga. 

Subject  

Savininko rekvizitai. 

Algorithm 

Nurodo kriptografinį algoritmą, kuriam skirtas viešasis raktas. 

subjectPublicKey 

Viešojo rakto turinys. 

extensions 

Papildomi laukai formatui ateityje praplėsti. Šiuo metu jais galima grieţčiau identifikuoti išdavėjo 

sertifikatą, apibrėţti sertifikato paskirtį, pareikalauti laikytis tam tikrų naudojimo taisyklių (policy), nurodyti 

sertifikatų atšaukimo ir tikrinimo mechanizmą ir t. t. 

Kiekvienas laukas ir jo sudedamosios dalys yra uţkoduoti ASN.1 DER formatu, lengvinančiu 

duomenų keitimąsi tarp skirtingos architektūros sistemų. Gauta duomenų struktūra pasirašoma išdavėjo 

privačiuoju raktu. Ši struktūra, išdavėjo parašas bei pasirašymo metu naudoto algoritmo identifikatorius ir 

sudaro tipinį sertifikatą. Sertifikato rinkmenos plėtinys Windows sistemoje yra „cer― arba „der―. Iš kitų 

operacinių sistemų kartais atkeliauja rinkmenos  su plėtiniu „pem―, tačiau jos iš esmės skiriasi tik tuo, kad tas 

pats DER formato sertifikatas papildomai verčiamas base64 formatu. 

Po tam tikro laiko išduotas sertifikatas gali jau negalioti – gali būti pasibaigęs jo galiojimo laikas arba 

galiojimas nutrauktas dėl kitų prieţasčių, pvz., teisėsaugos sankcijų. Todėl sertifikato galiojimo laikas yra 

glaudţiai susijęs su sertifikatu. 
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Sertifikato gyvavimo ciklas prasideda nuo jau minėtos registravimo funkcijos, skirtos nustatyti kliento 

tapatybę ir apibrėţti rekvizitus, kurie bus paviešinti sertifikate. 

Tolesnis etapas – viešojo ir privačiojo raktų poros generavimas. Tai galima atlikti net  prieš 

registruojant klientą ar apskritai kliento kompiuteryje (pvz., CAPI – cryptographic application programming 

interface  turi atitinkamą galimybę). 

Trečiajame etape sertifikavimo centras formuoja sertifikatą ir perduoda jį bei privatųjį raktą klientui. 

Privačiajam raktui perduoti reikalingas atitinkamas kriptografinis protokolas. Tokį protokolą internete 

apibrėţia RFC 2510 ir RFC 2511.  

RFC protokolai yra sudaromi taip, kad, atsiţvelgiant į komentarus, juos būtų galima  standartizuoti. 

RFC reiškia Request for Comments – komentarų pageidavimas. 

 

11.3 pav. E. parašo tikrinimo schema  

Sertifikatas gali būti skelbiamas viešuose kataloguose, pvz., LDAP (RFC 2251), DNS, korporacijų 

duomenų bazių serveriuose ir pan. 

Išdavus sertifikatą, kartais gali prireikti pasiimti jį iš katalogo, pvz., ketinant uţšifruoti konkrečiam 

asmeniui skirtą informaciją,  naudojant ten esantį viešąjį raktą. Taip pat sertifikatai, kurių galiojimo laikas 

jau baigiasi, turi būti laiku atnaujinami. Unifikuotose sistemose tai daroma automatiškai. 

SA  SC(VRA) 

? 

  True 

Broniau,  

mums reikia 

pasikalbėti.... 

T 

Tikras 

dA 

  (sA)  

 (VRA, sA, hA) 

hA  H(dA) 

 

1 0 ... 0 1 1 

hVRA  H(VRA) 

 

1 1 ... 1 0 0 

E. parašas 

netikras arba 

duomenys 

iškraipyti 

E. parašas  

neautentiškas 

Parašas teisingas 

Taip Ne 

E. parašas tikras 

Duomenys neiškraipyti 

E. parašas autentiškas 

  (VRSC, SA, hVRA) 

? 

  True 

Ne 

Taip 

hVRA 

VRA 

VRA 

SA SA 



KRIPTOGRAFINĖS SISTEMOS 

108 

 

Ketvirtajame etape sertifikatas tikrinamas ar juo pasitikima, t. y. ar įmanoma sudaryti sertifikatų 

grandinėlę iki pat šakninio sertifikato (apie tai bus kalbama ţemiau), ar nepaţeistas jame esantis skaitmeninis 

parašas, ar šiuo metu juo galima naudotis pagal galiojimo laiką, ar jis nėra atšauktas, ar laikomasi naudojimo 

taisyklių (policies). 

Numatyti keli sertifikato atšaukimo patikrinimo mechanizmai. Artėjant galiojimo laiko pabaigai, 

prasideda sertifikato anuliavimo etapas. Sertifikatas gali būti pratęstas, t. y.  išduodamas naujas su tuo pačiu 

viešuoju raktu, bet jame nurodomas kitas galiojimo laikas, arba atnaujintas ar sugeneravus naują asimetrinių 

raktų porą. Šiam etapui priklauso ir atšaukimo procedūra, kuri inicijuojama praradus privatųjį raktą, 

pasikeitus vartotojo rekvizitams ir pan. 

Su X.509 standartu yra susiję nemaţai internetinių protokolų, nustatančių sertifikatų valdymą. 

Svarbiausias jų – RFC 2511, apibrėţiantis sertifikatų pareikalavimo protokolą. X.509 protokolas naudojamas 

ir kituose sertifikatų protokoluose, atliekančiuose sertifikatų išdavimo (issuing), atnaujinimo (updating) ir 

atšaukimo (revoking) funkcijas. 

RFC 2560 protokolas yra prijungties reţimo sertifikato statuso protokolas – OCSP (Online Certificate 

Status Protocol). Juo naudojantis, galima periodiškai gauti informaciją apie sertifikato statusą. Jeigu 

sertifikatas atšauktas, juo naudotis daugiau negalima, tačiau jis nesunaikinamas, nes to daryti taip pat 

negalima, kol galioja pasirašyti e. dokumentai,  atitinkantys tą sertifikatą. 

Atšaukti sertifikatai saugomi specialiame atšauktų sertifikatų sąraše – CRL (Certificate Revocation 

List), kurį apibrėţia X.509 standartas. Tai bene silpniausia sertifikato valdymo vieta. Sertifikatai atšaukiami 

periodiškai, tam tikrais laiko momentais. E. dokumento gavėjas negali būti tikras, kad sertifikatas nebuvo 

atšauktas kuriuo nors laiko momentu tarp išsiuntimo ir gavimo. Vadinasi, gali nutikti taip, kad pasirašytojas 

gali išsiţadėti (repudiate) savo parašo, nes jis pasirašė po sertifikato atšaukimo laiko momento jau 

negaliojančiu sertifikatu. Gali nutikti ir taip, kad pasirašytojas pasirašo e. dokumentą ir tuoj pat paprašo 

panaikinti jo sertifikatą. Kaip įrodyti, kad jis panaikino sertifikatą vėliau nei pasirašė, o ne atvirkščiai? 

Tam reikalinga įsteigti nepriklausomą laiko ţymos (timestamp) tarnybą. Siuntėjui pasirašius e. 

dokumentą, prie sertifikato pridedama laiko ţyma, rodanti pasirašymo laiką. Laiko ţymos protokolas, kuriuo 

pareikalaujama ir gaunama saugi laiko ţyma, yra nustatomas RFC 3161. 

Toliau panagrinėsime e. parašo infrastruktūrą (EPI), kuri reglamentuojama X.509 standartu ir kitais su 

juo susijusiais protokolais. 

Tradicinių EPI architektūrų tipai: 

 Vienintelis sertifikavimo centas. 

 Sertifikavimo centrų hierarchija. 

 Sertifikavimo centrų tinklas. 

Pateiktos architektūros apibūdinamos tokiais poţymiais: 

 EPI sertifikavimo centrų skaičiumi. 

 SC (user trust point), kuriais pasitiki vartotojai. 

 SC tarpusavio ryšiais ir santykiais. 

Pateiksime trijų  išvardytų architektūrų platesnius apibūdinimus. 

11.1. EPI ARCHITEKTŪROS 

E. parašo infrastruktūroje gali funkcionuoti vienintelis SC, teikiantis EPI paslaugas (sertifikatų 

išdavimo, patikrinimo, skelbimo ir kt.). 

Visi EPI naudotojai pasitiki vieninteliu SC. 
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11.4 pav. Vienintelio sertifikavimo centro architektūra 

Kiekvienas sertifikato tikrinimo etapas prasideda ir baigiasi vieninteliu sertifikavimo centro viešojo 

rakto panaudojimu. 

Tokią architektūrą įgyvendinti paprasčiausia: pakanka įkurti vienintelį sertifikavimo centrą. Tada visi 

vartotojai naudos to SC sertifikatus. Deja, tokia architektūra  gana nelanksti, norint plėsti EPI daugeliui 

naudotojų bei jų grupių. Kiekvienoje naudotojų grupėje būtų galima įkurti atskiras registravimo tarnybas, 

kurios truputį sumaţintų EPI naudotojų nepatogumus. Kita vertus, vienintelio SC architektūra turi dar vieną 

nepageidaujamą savybę: visi sertifikatai išduodami vieninteliame centre vienodomis sąlygomis ir 

įsipareigojimais, o tai nėra visiškai gerai nepriklausomų vartotojų grupių atveju. 

Tokį EPI modelį būtų galima plėsti sujungus tarpusavyje atskiras e. parašo infrastruktūras 

aptarnaujančius vienintelius sertifikavimo centrus. Taip būtų sukurta platesnė, daugiau skirtingų poreikių 

tenkinanti EPI. 

Atskiri SC gali būti jungiami tarpusavyje, nustatant vieną iš šių ryšių: 

 Sukuriant hierarchinę architektūrą: vienas SC prijungiamas prie kito SC vienpusio pavaldumo 

sertifikavimo ryšiu. 

 Sukuriant vieno hierarchinio lygio architektūrą: SC susijungia abipusio sertifikavimo ryšiu. 

Hierarchine EPI vadinama tokia architektūra, kai sertifikavimo centrai yra sujungti pavaldumo ryšiu, 

tai yra aukštesnio lygio SC išduoda sertifikatą ţemesnio lygio SC. Tokiu atveju aukštesnio lygio 

sertifikavimo centrai neišduoda sertifikatų galutiniams sertifikatų naudotojams – tik ţemesnio lygio 

sertifikavimo centrams. Pastarieji aptarnauja galutinius sertifikatų naudotojus arba išduoda sertifikatus dar 

ţemesnio lygio sertifikavimo centrams. Tarp centrų pasitikėjimo sąryšiai yra vienpusiai, tai yra ţemesnio 

lygio sertifikavimo centrai neišduoda sertifikatų aukštesnio lygio sertifikavimo centrams. 

Aukščiausio lygio SC, kuris 11.5 pav. paţymėtas SC0, vadinamas šakniniu sertifikavimo centru. 

Ypatinga šio šakninio sertifikavimo centro uţduotis ta, kad juo turi besąlygiškai pasitikėti visi sertifikatų 

vartotojai. Tai reiškia, kad vartotojams nebūtina pasitikėti kitais ţemesnio lygio SC. Tokiu būdu vartotojui 

suteikiamas ne vienas sertifikatas, o keli, nusakantys sertifikavimo kelią iki šakninio sertifikato, kurį išduoda 

SC0. Pvz., subjektui A SC21
 
išduoda sertifikatą CA, kuriame taip pat yra SC2 išduotas sertifikatas centrui SC21 

— C21, ir SC0 išduotas sertifikatas centrui SC2  — C2. Tokiu būdu gauname sertifikatų grandinėlę CA  C21 

 C2  C0. Sertifikatas C0 yra šakninis, t. y. SC0 išduoda sertifikatą pats sau. Subjekto A sertifikavimo 

kelias yra toks: A  SC21  SC2  SC0.  

EPI sertifikavimo centrų hierarchijos šakninis SC gali nustatyti taisykles, kokius sertifikatus gali 

išduoti ţemesnio lygio SC. Šios taisyklės gali būti viešai skelbiamos, todėl išvengiama būtinybės 

apribojimus įrašyti naudotojų sertifikatuose. 

 

SC 

. . . CA CB CZ 
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11.5 pav. Hierarchinė EPI architektūra 

Hierarchinės architektūros privalumai:  

1. Hierarchinė EPI yra lengvai plečiama. Norint prijungti naują vartotojų grupę, pakanka, kad 

kaţkuris SC išduotų sertifikatą tą grupę aptarnaujančiam sertifikavimo centrui. Ar sertifikatą 

išduoda šakninis SC, ar kuris nors iš ţemesnio lygio SC, priklauso nuo konkrečių sąlygų. 

Visais  atvejais šakninis  SC tampa visų sertifikatų pasitikėjimo centru. 

2. Lengva nustatyti sertifikavimo kelią iki šakninio sertifikavimo centro, kurio sertifikatu 

pasitikima, nes visi sąryšiai yra vienpusiai. 

3. Sertifikavimo kelias yra palyginti trumpas. Didţiausias sertifikavimo kelio ilgis lygus 

maksimaliam vienos šakos SC skaičiui (sertifikavimo hierarchijos gyliui),  pridėjus vienetą. 

4. Sertifikatų vartotojai gali gauti informaciją apie sertifikatų panaudojimo atvejus. 

Hierarchinės architektūros trūkumai:  

1. Šakninio sertifikavimo centro sertifikato sukompromitavimas reiškia visos EPI 

sukompromitavimą. Kadangi šakninis sertifikavimo centras yra absoliučiai visų naudotojų 

pasitikėjimo centras, jo sukompromitavimas reiškia nepasitikėjimą visais ţemesnio lygio 

sertifikavimo centrais. Dėl šios prieţasties šakninio sertifikavimo centro privatusis raktas turi 

būti ypač kruopščiai saugomas. Specialios apsaugos priemonės ir procedūros – viena 

svarbiausių šakninio sertifikavimo centro įsipareigojimo savo vartotojams sąlygų. Tai aktualu 

tiek  galutiniam vartotojui, tiek jam pavaldţiam SC. 

2. Tokia sistema po kompromitacijos atkuriama labai sunkiai. Dėl hierarchinės architektūros 

pasitikėjimas tokia EPI yra sukoncentruotas šakniniame sertifikavimo centre ir tokio centro 

sukompromitavimas yra katastrofinis. 

3. Labai sudėtinga ar net neįmanoma sutarti dėl vieno šakninio sertifikavimo centro, kuriuo turi 

pasitikėti visi sistemos subjektai. 

Alternatyvi SC architektūra – sertifikavimo centrų tinklas. 

Tinklinė sertifikavimo centrų architektūra realizuoja tarpusavyje vienas kitu pasitikinčių sertifikavimo 

centrų tinklą, kuris pavaizduotas 11.6 pav. 

Bet kuris SC tokioje architektūroje gali tapti vartotojo pasitikėjimo centru. Paprastai vartotojas pasitiki 

sertifikavimo centru, jam išdavusiu sertifikatą. 

Sertifikavimo centrai išduoda vienas kitam sertifikatus. Tokios sertifikatų poros rodo  abipusį 

tarpusavio pasitikėjimo ryšį. 

 

SC0 

CA 

SC1 SC2 

SC21 
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11.6 pav. Sertifikavimo centrų tinklo architektūra 

Kadangi sertifikavimo centrai sudaro lygiateisius tarpusavio pasitikėjimo ryšius, jie negali kitiems 

sertifikavimo centrams taikyti kokių nors reikalavimų tų centrų išduodamiems sertifikatams. Vis dėlto 

pasitikėjimas negali būti besąlygiškas. Jei sertifikavimo centras nori apriboti pasitikėjimą kitu sertifikavimo 

centru, jis turi nurodyti apribojimus tam centrui išduotame sertifikate. 

Sertifikavimo centrų tinklo pranašumai:  

1. Sertifikavimo centrų tinklas gali lengvai prijungti naują vartotojų bendruomenę. Tokiu atveju 

kiekvienas sertifikavimo centras nustato tarpusavio pasitikėjimo  ryšį su naujuoju 

sertifikavimo centru. 

2. Vieno sertifikavimo centro sukompromitavimas nesukompromituoja viso tinklo. Sertifikavimo 

centrai, išdavę sertifikatus susikompromitavusiam centrui, paprasčiausiai juos atšaukia. 

Nesusikompromitavusių sertifikavimo centrų vartotojai vis dar turi patikimą pasitikėjimo 

centrą ir gali toliau bendrauti su kitų SC vartotojais. Geriausiu atveju EPI sumaţėja vienu 

sertifikavimo centru, blogiausiu atveju – suskyla į keletą maţesnių EPI. 

3. Atsigauti po kompromitacijos paprasčiau sertifikavimo centrų tinkle nei  SC hierarchijoje. 

Pvz., 11.6 pav. matome, kad SC3 sertifikato kompromitacija paveikia tik vieną vartotoją 

(grupę). 

4. Sertifikavimo centrų tinklas gali būti gana paprastai sudarytas iš aibės atskirų EPI. 

Tokiu atveju vartotojai ir toliau bendrauja su savo SC. 

Sertifikavimo centrų tinklo trūkumai: 

1. Sertifikavimo kelio nustatymas kur kas sudėtingesnis nei hierarchinėje architektūroje. 

Sertifikavimo kelias, kitaip nei hierarchijos atveju, nėra vienareikšmis. Todėl sertifikavimo 

kelio sudarymas kai kuriais atvejais gali vesti  į aklavietę. 

2. Sertifikavimo centrų tinkle teoriškai įmanoma sukonstruoti begalinį sertifikavimo kelią. Taip 

atsitinka nepavykus rasti vartotojo pasitikėjimo centro sertifikavimo kelyje. 

3. Sertifikavimo centrų tinkle sertifikavimo kelio ilgis gali būti iš anksto neţinomas. Ilgiausio 

sertifikavimo kelio ilgis daţniausiai lygus sertifikavimo centrų tinkle skaičiui. Tačiau kadangi 

kiekvienas sertifikavimo centras negali daryti įtakos kitų sertifikavimo centrų sudaromiems 

pasitikėjimo ryšiams, tikrasis sertifikavimo kelio ilgis gali būti net didesnis, ir šio ilgio 

nustatymas nėra sertifikavimo centrų kontroliuojamas. 

4. Sertifikavimo centrų tinklų veiklą daţnai lemia SC tarpusavio konkurencija. 

Panagrinėsime keletą EPI sujungimo schemų, pasitelkus tarpininką. Aptarsime atvejį, kaip keletas 

egzistuojančių EPI gali būti jungiamos tarpusavyje per tarpininką. Būtina sąlyga – jungiamos EPI turi 

pasitikėti tarpininku. Šiose schemose jungiamos EPI yra nepriklausomos ir joms gali būti būdingos įvairios 

architektūros. Taip pat atskirų EPI valdytojai gali pageidauti išlaikyti pasitikėjimo išoriniu tinklu kontrolę. 

Pvz., jie gali apriboti kai kurių jų išduotų sertifikatų pripaţinimą išoriniame tinkle. 

SC3 

SC1 

SC2 
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11.7 pav. Keleto EPI sujungimo schema pasitelkus tarpininką  

11.7 pav. parodyta keleto EPI sujungimo schema naudojantis tarpininku. EPI 1 vartotojai pasitiki SC1 

šakniniu sertifikatu, EPI 2 vartotojai – SC2, SC3 ir SC4 sertifikatais, o EPI 3 vartotojai – SC5 šakniniu 

sertifikatu. Tarpininkai 1, 2 sudaro tarpusavio pasitikėjimo ryšį ir jais pasitiki SC1, SC2 bei SC5. Tokiu būdu 

tarpininkai 1, 2 leidţia visiems vartotojams matyti vienas kito sertifikatus, jų grandinėles ir sertifikavimo 

kelius.  

Pabaigoje panagrinėsime, kaip apsisaugoti nuo nesankcionuoto sertifikatų išdavimo. Tai –„ţmogiškojo 

veiksnio― problema, kai atsakingas SC darbuotojas išduoda kitiems asmenims nesankcionuotą sertifikatą. Ši 

problema gali būti sprendţiama pasitelkus, pvz., Shamiro paslapties padalijimo schemą, kuri pateikta 10 

skyriuje. Jeigu sertifikatus išduoda vienas asmuo, valdantis sertifikavimo centro PR, siekiant išvengti jo 

papirkimo ar kitų poveikio priemonių, SC PR paslaptis yra padalijama į N dalių (tarp N atsakingų asmenų), 

esant paslapties atskleidimo slenksčiui T. Tokiu atveju, panorėjus suklastoti sertifikatus, reikės papirkti ar 

paveikti T asmenų, o tai yra kur kas sunkiau nei vieną. 
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12. IDENTIFIKACIJA IR BIOMETRIJA 

Šiame skyriuje supaţindinsime su identifikacijos sąvoka ir su ja susijusiomis problemomis, pateiksime 

trumpus biometrinių sistemų aprašymus bei jomis nustatomų fiziologinių charakteristikų pavyzdţius. 

Daţniausiai mums reikalingi informaciniai ir materialiniai ištekliai neprieinami iš karto. Norint 

kompiuteryje pasiekti reikalingą rinkmeną, iš bankomato išsiimti pinigų ar gauti paţymą iš kokios nors 

institucijos, būtina atlikti keletą veiksmų ir suderinti juos su atsakingais asmenimis ar informacinėmis 

sistemomis. Iš pradţių mums būtina prisistatyti (vardas, pavardė, vartotojo vardas), o paskui įrodyti, kad 

esame iš tikrųjų tie, kuo prisistatome (pateikti leidimą, pasą ar slaptaţodį). Tik tada informaciją priţiūrintis 

asmuo ar informacinė sistema, patikrinę mūsų įgaliojimus, nuspręs, ar leisti prieigą prie jos. Taip elgiamės 

bendraudami tarpusavyje, panašūs principai taikomi ir informacinėse sistemose.  

Skiriami trys informacijos prieigos etapai:  

 Vartotojo prisistatymas (identifikacija). 

 Vartotojo tapatybės patvirtinimas (autentifikacija). 

 Prieigos prie išteklių suteikimas (autorizacija). 

Jei gatvėje sutiktas ţmogus paklausia kelio, nėra reikalo aiškintis, kas jis toks ir kodėl jam reikalinga ši 

informacija. Tokia informacija nėra konfidenciali ir daţniausiai mums negaila padėti. Tuo tarpu vidurnaktį į 

namų duris paskambinusiam nepaţįstamajam, prisistačiusiam jūsų giminaičiu, tikrai nepulsite atidaryti durų 

ir skolinti pinigų. Prieš tai bent jau norėsite pasitikslinti, ar tas asmuo iš tikrųjų yra jūsų giminaitis. Kitus 

ţmones mes paţįstame iš veido bruoţų, kūno sudėjimo, šukuosenos, kalbėsenos, manierų ar aprangos 

stiliaus. Gerai paţįstamą asmenį galime nesunkiai pastebėti minioje. Draugui, paskambinusiam telefonu, net 

nebūtina prisistatyti: jo balsas atpaţįstamas iš pirmo ţodţio. Taigi kito ţmogaus tapatybę mums padeda 

nustatyti fiziniai ir asmens bruoţai. 

Kaip kompiuteriui nustatyti, kad esate registruotas sistemos vartotojas? Iš kur bankomatui ţinoti, kad 

jūs iš tikrųjų esate banko klientas, todėl jums galima išduoti pinigų? Kol kas informacinės sistemos negali 

pasigirti tokiomis tapatybės nustatymo galimybėmis kaip ţmogus, tačiau ţmogus taip pat nėra tobulas: 

pasaulyje yra daug sukčių ir apsimetėlių, kurie vilioja vertingą informaciją ir pinigus apsimesdami visai 

kitais ţmonėmis. 

Informacinių išteklių vartotojo tapatybę galima nustatyti įvairiais būdais.  

Yra trys pagrindiniai tapatybės nustatymo principai: 

 ką aš ţinau; 

 ką aš turiu; 

 kas aš esu. 

Principas „ką aš ţinau― apima bendrą kaţkokios paslapties ţinojimą. Kompiuterio vartotojo slaptaţodį 

ţino tik pats vartotojas ir informacinė sistema. Seifo kodo derinys yra mechaniškai nustatytas seifo uţrakte, 

todėl seifą gali atidaryti tik asmuo, ţinantis tą derinį. Automobilio „slapukas―, skirtas apsaugai nuo vagystės, 

taip pat priskiriamas šiai grupei: variklį galima uţvesti tik ţinant, kur yra „slapukas― ir kaip juo naudotis. 

Reikia tik atsiminti (ir pasistengti nepamiršti) tam tikrą sutartinę veiksmų seką ar skaičių derinį. 

Gana daţnai tapatybei nustatyti ir prieigai suteikti naudojami materialūs identifikatoriai arba leidimai: 

pasai, mechaniniai raktai, įeigos kontrolės kortelės ar automobilio signalizacijos pultelis. Jei šių leidimų 

savininkas gali pateikti tai, „ką jis turi―, jam suteikiama teisė kirsti sieną, atidaryti duris ir patekti į 

automobilį. 

„Kas aš esu― – tai asmens fizinių savybių rinkinys, kurį gali patikrinti kitas asmuo ar informacinė 

sistema. Šis principas plačiai naudojamas teisėsaugoje, nustatant asmens tapatybę pagal pirštų atspaudus. 

Kiekvienas iš minėtų tapatybės nustatymo principų padeda uţtikrinti geresnę apsaugą, t. y. suteikti 

prieigą teisėtiems vartotojams ir uţkirsti kelią apsimetėliams. Tačiau geriausia apsauga – taikyti visus tris 

tapatybės nustatymo principus. Jau dabar kuriamos bankinės mokėjimo kortelės su integruotomis 

mikroschemomis ir pirštų atspaudų skaitytuvu. Taigi bankomatas išduos pinigų tik įkišus kortelę („ką aš 

turiu―), įvedus PIN kodą („ką aš ţinau―) ir pridėjus pirštą prie atspaudų skaitytuvo („kas aš esu―). 
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Slaptaţodţiai – viena labiausiai paplitusių apsaugos priemonių, skirtų tapatybei nustatyti. Tačiau 

kadangi slaptaţodis yra paslaptis, jis bus veiksmingas tik tokiu atveju, jei jį ţinos kuo maţiau ţmonių, o 

geriausia – tik pats vartotojas. Slaptaţodţiai pasitelkiami prieigai prie informacijos kompiuterių sistemose, 

kodiniams durų uţraktams, mobiliųjų telefonų ir mokėjimo kortelėms (PIN kodai), patalpų apsaugos 

signalizacijai, seifų kodiniams uţraktams ir t. t. 

Slaptaţodţiai – labai svarbus informacinių sistemų apsaugos elementas, nes kartu su vartotojo vardu 

(identifikatoriumi) jis leidţia vienareikšmiškai nustatyti vartotojo tapatybę. Kadangi vartotojo vardų 

sudarymo taisyklės įstaigoje daţniausiai yra ţinomos (tikrasis vartotojo vardas, trys pirmosios vardo ir trys 

pavardės raidės ir pan.), pagrindine apsaugos grandimi tampa būtent slaptaţodis. Ţinant jį, galima įjungti 

kompiuterį, naudotis įvairiomis programomis ir – svarbiausia – pasiekti bei apdoroti (kurti, keisti, ištrinti ar 

persiųsti) svarbius duomenis. Veiksmų laisvė informacinėje sistemoje yra iš anksto apibrėţta, todėl 

prisijungus prie sistemos vienu vartotojo vardu ir slaptaţodţiu galima gauti tik labai ribotas teises, pvz., tik 

susipaţinti su informacija, o pasitelkus kitą – keisti informaciją, kurti naujus vartotojus ar net išjungti visą 

kompiuterių tinklą. Taip pat reikėtų pridurti, kad daţniausiai vartotojo veiksmai informacinėse sistemose yra 

registruojami. Įvykus incidentui, gali tekti pasiaiškinti dėl kito asmens, kuris pasinaudojo slaptaţodţiu, 

veiksmų. 

Slaptaţodţiui patekus į svetimas rankas, su informacinėje sistemoje saugomais svarbiais įstaigos 

duomenimis gali susipaţinti tam leidimo neturintys asmenys. Tokie duomenys, pavyzdţiui, asmens, 

finansinė informacija, elektroninė korespondencija, gali būti paviešinti arba panaudoti netinkamais tikslais 

arba neteisėtai pakeisti. Tai ypač aktualu finansiniams ir turto apskaitos duomenims, registrų informacijai, 

įvairioms duomenų bazėms. Nedarant atsarginių duomenų kopijų, sunaikinus (ištrynus) juos atkurti gali būti 

labai sudėtinga arba apskritai neįmanoma. Pasinaudojus svetimu vartotojo vardu ir slaptaţodţiu, galima 

atlikti neteisėtas finansines operacijas, panaudoti informacinę sistemą informacijai platinti ar šūsnims 

reklaminių elektroninių laiškų siųsti. Taip pat įmanoma ir tapatybės vagystė: elektroninio pašto ţinučių 

siuntimas kito vardu ar neteisėta veikla, prisidengus įstaigos vardu. 

Yra daugybė būdų suţinoti svetimą slaptaţodį. Vieni jų – techniniai, kiti susiję su kompiuterių 

vartotojo budrumu. Įvedamą slaptaţodį gali nuţiūrėti kitas asmuo, stovintis greta. Nors daugumoje sistemų 

įvedamas slaptaţodis ekrane nerodomas (vietoj jo rodomos ţvaigţdutės arba kitokie simboliai), esant netoli 

klaviatūros galima pamatyti spaudţiamus klavišus. Slaptaţodį sakant telefonu, jį taip pat gali išgirsti 

patalpoje esantys asmenys. Piktavaliai gali net mėginti jį atspėti, mat tai nėra sudėtinga, ypač jei slaptaţodis 

tuščias, sutampa su vartotojo vardu, jį sudaro vos keli simboliai arba jis yra paprastas reikšminis ţodis, pvz., 

populiaraus gėrimo, filmo pavadinimas, draugo ar naminio gyvūno vardas. Įgudę įsibrovėliai gali naudoti 

automatizuotas slaptaţodţių parinkimo priemones. Vienos programos perrenka visus įmanomus slaptaţodţio 

simbolių derinius, todėl sudėtingesnio slaptaţodţio atspėjimas gali trukti labai ilgai arba būti beveik 

neįmanomas. Kitos programos pasitelkia vadinamuosius ţodynus – iš anksto parengtus daţniausiai 

vartojamų slaptaţodţių ir reikšminių ţodţių sąrašus. Slaptaţodţių parinkimo pagal ţodyną programos veikia 

itin sparčiai. Net ir geriausiai sudarytas slaptaţodis neatsilaikys prieš programinės įrangos saugumo spragas, 

tačiau tai – kompiuterius priţiūrinčių specialistų darbas. 

Visi išvardyti slaptaţodţių suţinojimo būdai reikalauja didesnių ar maţesnių pastangų. Jei ţmogus 

uţsirašo slaptaţodţius ant lapelių ir klijuoja juos prie monitoriaus krašto arba po klaviatūra, juos suţinoti 

išties nesudėtinga. Dar paprasčiau tiesiog paklausti vartotojo, koks jo slaptaţodis. Nors tai ir neįtikėtina, 

tačiau kai kurie paklausti pasako. 

Renkantis sunkiai atspėjamą slaptaţodį, reikėtų vadovautis keliomis taisyklėmis. Slaptaţodis turi būti:  

 sudarytas iš: 

o didţiųjų raidţių (A, B, C, ...), 

o maţųjų raidţių (a, b, c, ...), 

o skaitmenų (1, 2, 3, ...), 

o specialiųjų simbolių (!, <, @ ... ). 

 ne trumpesnis nei 8 simbolių; 

 nereikšminis ţodis; 

 periodiškai keičiamas, pvz., kas tris mėnesius; 

 skirtingas kiekvienoje sistemoje. 
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Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad daţniausiai kelis kartus (daţniausiai tris) neteisingai įvedus 

slaptaţodį, sistema uţsiblokuoja ir kurį laiką neleidţia bandyti iš naujo. Kartais tokiu atveju reikia kreiptis į 

kompiuterių specialistą. Uţsiblokavimas – tai apsauga nuo slaptaţodţių parinkimo, tačiau kartais ji gali 

pakenkti ir pačiam vartotojui. Atsitiktinai nuspaudus didţiųjų ir maţųjų raidţių registro mygtuką (Caps 

Lock), slaptaţodţio didţiosios raidės tampa maţosiomis ir atvirkščiai. Kadangi vietoj surenkamų simbolių 

matomos tik ţvaigţdutės, vartotojas tokio pasikeitimo gali ir nepastebėti. Daugumai informacinių sistemų 

toks slaptaţodis atrodo kaip visiškai kitas ir tai traktuojama kaip neteisingas bandymas. Problemų gali kilti ir 

dėl klaviatūros įvesties kalbos nuostatų: jei slaptaţodis pirmą kartą buvo įvestas viena kalba (pvz., lietuvių), 

o kitą kartą jį bandoma įvesti kita kalba (pvz., anglų ar rusų), informacinė sistema gali neleisti teisėtam 

vartotojui prisijungti. 

Anksčiau ar vėliau slaptaţodţiai uţsimiršta. Ypač tai būdinga vartotojams, kurie naudojasi daugeliu 

skirtingų informacinių sistemų, reikalaujančių skirtingų vartotojų vardų bei slaptaţodţių. Jau buvo minėta, 

kad slaptaţodis – tai paslaptis, kurios nedera uţsirašyti. Tokiu atveju reikia kreiptis į atsakingą informacinę 

sistemą priţiūrintį specialistą, sistemos administratorių. Daţniausiai sistemos administratorius suteikia 

laikiną slaptaţodį, o jį įvedus sistema paprašo iš karto pakeisti laikiną nauju. Tačiau laikiną slaptaţodį geriau 

pasakyti telefonu nei siųsti elektroniniu paštu. 

Kiekviena įstaiga turi būti parengusi savą slaptaţodţių politiką – konkrečias slaptaţodţių sudarymo, 

naudojimo ir pakeitimo taisykles. Dėl naudojamų informacinių sistemų specifikos ir apdorojamų duomenų 

svarbos įstaigos vidinės taisyklės gali skirtis nuo šiame skyriuje išdėstytų nuostatų. Tačiau įstaigos 

slaptaţodţių politika turi būti pagrįsta pagrindiniais čia paminėtais principais. 

Leidimais (angl. tokens) paremtas saugumas yra grindţiamas nuostata, kad tik tą leidimą turinčiam 

asmeniui bus suteikta prieiga prie vertybių. Dėl to leidimas daţniausiai išduodamas konkrečiam asmeniui, 

tikintis, kas tas asmuo jo nepames ar neperduos kitam. Klasikiniai leidimų pavyzdţiai – durų ar seifo raktas 

arba fizinės įeigos kontrolės kortelė. Vienas iš leidimų trūkumų tas, kad jais gali pasinaudoti kitas asmuo. 

Kitas pavojus – leidimų dublikatų darymas. Leidimuose daţniausiai naudojamos apsaugos priemonės, kad 

juos būtų sunkiau padirbti. Pasuose naudojami vandens ţenklai, mikrošriftas, metaliniai siūleliai, paso 

savininko nuotrauka. Kitas ţmogus, pakeitęs nuotrauką, gali apsimesti esąs paso savininkas. 

Nors slaptaţodţiai šiuo metu ir yra populiariausia tapatybės nustatymo priemonė, tačiau vis plačiau 

pradedami naudoti ir leidimai. Šiuo metu internetinėje bankininkystėje naudojamos slaptaţodţių kortelės. 

Vartotojui nebūtina atsiminti visų tokioje kortelėje uţrašytų slaptaţodţių – pakanka ją laikyti saugioje 

vietoje. 

Didesnį saugumą uţtikrina slaptaţodţių generatoriai. Jie internetinės bankininkystės sistemos 

tinklalapyje pateiktam numeriui sukuria kitą specifinį numerį: tinklalapyje pateikiamas vis kitas numeris, 

todėl nelieka pavojaus, kad juo pasinaudos pašaliniai asmenys. Be to, slaptaţodţių generatoriumi galima 

pasinaudoti (jį įjungti) tik surinkus tam tikrą PIN kodą. 

Kai jau buvo minėta, biometrinės tapatybės nustatymo priemonės padeda atsakyti į klausimą „kas aš 

esu―. Nors biometrinės priemonės kol kas nėra labai paplitusios informacinėse sistemose, tačiau saugumo 

ateitis priklauso būtent joms.  

Biometrinės priemonės leidţia atsisakyti: 

 slaptaţodţių – nereikia jų atsiminti; 

 leidimų – nereikia nešiotis su savimi arba laikyti saugioje vietoje. 

Biometrinių sistemų ir jomis nustatomų fiziologinių charakteristikų pavyzdţiai: 

 pirštų atspaudai; 

 delnų atspaudai; 

 delno geometrija; 

 akies tinklainės nuskaitymas; 

 akies rainelės nuskaitymas; 

 parašo dinamiškumo nustatymas; 

 teksto rinkimo klaviatūra dinamiškumo nustatymas; 

 balso atpaţinimas; 
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 veido nuskaitymas. 

12.1. PIRŠTŲ ATSPAUDŲ NUSKAITYMAS  

Tai seniausias ir labiausiai paplitęs identifikacijos pagal ţmogaus organizmo fiziologines ypatybes 

būdas (12.1 pav.). Nusikaltėliams identifikuoti jis naudojamas beveik visose šalyse. Tiesa, jau daugiau kaip 

30 valstybių policija naudoja kompiuterių sistemas ir pirštų duomenų bazes. Taigi poreikis naudoti specialius 

blankus ir rašalą gerokai sumaţėjo. Be to, nuskaityti pirštų atspaudus yra patogiausia, o tam naudojami 

įrenginiai – pigiausi (12.2 pav.). Būtent dėl to masiškai paplito šis biometrijos principas. Tačiau ne paskutinį 

vaidmenį suvaidino ir pirštų atspaudų nuskaitymo patikimumas – neteisėta prieiga galima tik vienu atveju iš 

milijono, o įgalioto vartotojo prieiga draudţiama tik 3 proc. visų atvejų, tačiau ir tai yra daugiausia susiję su 

neteisingu paties skaitytuvo naudojimu. 

 

12.1 pav. Pirštų atspaudų poţymių pavyzdys 

        

12.2 pav. Pirštų atspaudų skaitytuvas, sumontuotas klaviatūroje ir pelėje 

12.2. DELNO IR RANKOS PLAŠTAKOS GEOMETRIJA 

Pradėję kalbėti apie ţmogaus galūnes, šią temą galime pratęsti. Nemaţai kompiuterių sistemų 

identifikuoti naudoja ţmogaus delną arba plaštaką (12.3 pav.). Nuskaitomos ne linijos kaip pirštų atspaudų 

atveju, o rankos geometrija – delno ar plaštakos geometrija, pirštų ilgis ir pan. Patikimumo atţvilgiu šis 

būdas beveik nenusileidţia pirštų atspaudų metodui, tačiau panašios sistemos uţima gerokai daugiau vietos, 
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o tai riboja jų naudojimą kartu su įprastu kompiuteriu, be to, jos yra daug brangesnės (12.4 pav.). Tiesa, tai 

nė kiek netrukdo naudoti rankos geometrijos skaitytuvus kaip spynas ligoninėse, oro uostuose ir kitose 

panašiose įstaigose. Naujausiais duomenimis, dabar pasaulyje veikia per 8000 tokių sistemų (didesnė jų dalis 

– JAV). 

       

12.3 pav. Delno atspaudo ir rankos plaštakos poţymių pavyzdţiai 

 

12.4 pav. Delno ir rankos plaštakos geometrijos skaitytuvas  

12.3. AKIES NUSKAITYMAS  

Visi matėme nemaţai vakarietiškų filmų, kuriuose norint atidaryti labai slaptų objektų duris 

nuskaitoma (skenuojama) akis. Panašios sistemos jau gana seniai egzistuoja ir yra plačiai naudojamos. Jos 

skirstomos į dvi grupes. 

Pirmosios grupės skaitytuvai identifikuoti naudoja akies rainelę (12.5 pav.). Tai paprastesnis ir 

patogesnis būdas, tačiau jis nėra labai patikimas. Ţmogus negali ţiūrėti į tam tikrą tašką, todėl turi stovėti 
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nedideliu atstumu nuo paties įtaiso (12.6 pav.). Jau intensyviai kuriamos panašios sistemos, kurios bus 

montuojamos bankomatuose. 

 

12.5 pav. Akies rainelės poţymių pavyzdys 

 

12.6 pav. Akies rainelės skaitytuvas  

 

12.7 pav. Akies tinklainės kraujagyslių rašto pavyzdys 

Antrosios grupės skaitytuvai pasitelkia akies tinklainę. Tai daroma su maţo intensyvumo 

infraraudonųjų spindulių pluošteliu, nukreiptu per akies vyzdį į kraujotakos indus, esančius uţpakalinėje 

akies dalyje (12.7 pav.). Šiuo atveju ţmogus turi ţiūrėti į tam tikrą tašką, antraip spindulių pluoštelis 

nepateks į akies vyzdį. Tiesa, panašios sistemos ne visada patogios naudoti, be to, nemaţai kainuoja. Vis 

dėlto akies tinklainės nuskaitymas – patikimiausias biometrijos metodas. Būtent tai ir verčia naudoti minėtas 

sistemas labai slaptuose objektuose. Tiesa, akies tinklainės nuskaitymo metodas turi ir rimtą trūkumą – akių 
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katarakta gali neigiamai veikti vaizdo, kurį gauna įrenginys, kokybę, todėl ţmones, kuriuos vargina ši liga, 

akies tinklainės skaitytuvai tiesiog ignoruoja. 

12.4. VEIDO GEOMETRIJA 

Ţmogaus nustatymas pagal jo veido bruoţus yra ypač artimas ţmonėms, mat kiekvienas ţmogus taip 

pat nuolat sprendţia panašią problemą. Be to, skaitmeninių vaizdo kamerų, kuriomis aprūpinami net 

namuose esantys kompiuteriai, paplitimas Vakarų Europoje ir JAV suteikia šiam metodui daug pranašumų. 

Tiesa, realiai veikiančių sistemų, tinkamų naudoti versle ir kasdieniame gyvenime, kol kas nesukurta. Be 

abejo, jų prototipai jau senokai egzistuoja, bet ţmonės kol kas nesiryţta joms patikėti savo pinigų, o tai ir yra 

šiuolaikinis saugumo kriterijus. Tiesa, kai kurios šalys stengiasi bent jau oro uostuose ir geleţinkelio stotyse 

rengti ţmogaus asmenybės nustatymo pagal veido bruoţus sistemas, tačiau to tikslas – ne prieigos kontrolė, 

o nusikaltėlio paieška. Vis dėlto kol kas identifikacijos pagal veido bruoţus sistemos nėra pakankamai 

tobulos ir tai riboja galimą jų plėtrą (12.8 pav.). 

 

12.8 pav. Veido geometrijos poţymiai ir jų kaita atsiţvelgiant į ţmogaus nuotaiką 

12.5. ATPAŢINIMAS PAGAL BALSĄ 

Atpaţinimo pagal balsą sistemos taip pat atsirado palyginti neseniai. Didţiausias jų pranašumas – 

patogumas naudoti. Ţmogui tai atrodo labai paprasta: jis pasako kodinę frazę ir gauna prieigą prie savo 

sistemos (12.9 pav.). Be to, nereikia brangiai kainuojančių skaitytuvų, kuriuos reikia nuolat priţiūrėti, – 

pakanka kompiuterio, specialios programinės įrangos ir jautraus mikrofono. Vienas atpaţinimo pagal balsą 

sistemų trūkumų – maţas patikimumas, mat yra reali galimybė uţsirašyti kodinę frazę ir ją vėliau atkurti. Be 

to, tam, kad ţmogaus balsas labai pasikeistų, uţtenka tik peršalti. Tokiu atveju sistema vartotojo 

neidentifikuos. Dabar atpaţinimo pagal balsą sistemos daugiausia naudojamos universitetuose ir mokslo 

centruose (norint patekti į laboratorijas, bibliotekas, kompiuterių klases ir kitus objektus). 
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12.9 pav. Balso frazės, sudarytos iš 8 fragmentų, pavyzdys 

12.6. PARAŠAS IR JO DINAMIŠKUMO NUSTATYMAS 

Pasirašyti savo dokumentus ţmonės turbūt pradėjo vos atsiradus raštui. Šis identifikacijos metodas 

taikomas beveik visur iki šių dienų, tačiau pastaruoju metu pasirašymo procedūra kai kuriuose Vakarų 

bankuose gerokai pasikeitė. Dabar klientai pasirašo ne popieriniuose blankuose, o specialiuose prietaisuose, 

primenančiuose kompiuterio grafinę planšetę. Kompiuteris sulygina uţrašytą informaciją su ta, kuri saugoma 

jo sukauptoje bazėje. Atsiţvelgdamas į rezultatus, įrenginys arba suteikia vartotojui prieigą, arba ne. Tiesa, 

parašo naudojimas skaitmeniniame amţiuje ne visai saugus. Problema ta, kad saugumo atţvilgiu padirbtas 

parašas nė kiek nesiskiria nuo įprasto, o padirbti parašą nėra ypač sudėtinga. Todėl įprasto parašo naudojimas 

skaitmeniniu pavidalu truputį netikslingas ir miglotas (12.10 pav.). 

 

12.10 pav. Plunksnos vertikalaus svyravimo pobūdis pasirašant 

12.7. KLAVIATŪRINIS PARAŠAS (TEKSTO RINKIMO KLAVIATŪRA 

DINAMIŠKUMO NUSTATYMAS) 

Daugelis specialistų tikina, kad dauguma asmeninių kompiuterių vartotojų nė neįtaria, kad kiekvienas, 

dirbantis prie kompiuterio, turi savo klaviatūros parašą (kurios nors frazės spausdinimas ypatingu ritmu bei 

būdu). Pagal šią informaciją (kaip ir pagal paprastą parašą) galima atpaţinti ţmogų, tačiau šios srities tyrimai 

dar tik prasidėjo. Tai šiek tiek liūdina, nes vartotojui pagal jo klaviatūrinį parašą nustatyti nereikia jokių 

prietaisų – reikalingas tik kompiuteris. Tiesa, pasaulyje jau egzistuoja keletas tokių sistemų prototipų, bet iki 

komercinių gaminių joms dar toloka. 
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12.8. IDENTIFIKACIJOS SISTEMOS DARBAS 

Identifikacijos sistemos, taikančios biometrijos metodus, darbas niekuo nesiskiria nuo sistemos, 

besiremiančios įprastu slaptaţodţiu. Iš pradţių sukuriama duomenų bazė, kurioje saugomi visi tiriami 

parametrai (pavyzdţiui, pirštų atspaudai). Norėdamas pasiekti sistemą, ţmogus prispaudţia savo pirštą prie 

specialaus skaitytuvo ir į mikrofoną pasako kodinę frazę. Įrenginys sukuria parametro atvaizdą ir nusiunčia jį 

į duomenų bazę, kur jis palyginamas su originalu. 

Panaši darbo schema būdinga beveik visoms biometrinėms identifikacijos sistemoms. Deja, jų 

patikimumas dar netobulas. Didţiausias pavojus – galimybė perimti atvaizdą pakeliui nuo skaitytuvo iki 

duomenų bazės, pavyzdţiui, prisijungus prie organizacijos vidinių ryšio sistemų. Ateityje perimtą atvaizdą 

galima panaudoti, pavyzdţiui, siekiant neteisėtai uţvaldyti kompiuterius. Galimas šios problemos 

sprendimas – perduodamo atvaizdo šifravimas. Deja, kol kas jis netaikomas net komercinėse tokio tipo 

sistemose. 

Ką tik aprašyta biometrinių sistemų problema nėra vienintelė. Duomenų savininkus labiau jaudina 

melagingi sistemos pavojai ir neteisingas prieigos draudimas. Biometrinės sistemos tikslumui nusakyti 

pasitelkiamas specialus parametras – klaidų tikimybė. Pavyzdţiui, daugumos egzistuojančių pirštų atspaudų 

skaitytuvų melagingas veikimas galimas tik vienu atveju iš milijono, o neteisingas prieigos atsakymas – tik 3 

procentais visų atvejų. Šiuo atveju pirmoji problema sprendţiama gana paprastai – pakanka kombinuoti 

įvairius identifikacijos metodus (pavyzdţiui, tuo pat metu nustatyti pirštų atspaudus ir nuskaityti akies 

rainelę), bet tada padidėja prieigos draudimo tikimybė. 

12.1 lentelėje pateikiamas biometrinių priemonių savybių palyginimas. 

12.1 lentelė 

Biometrinių priemonių savybių palyginimas 

Biometrinė 

priemonė 

Tinkamumas 

identifikuoti  

Individualumas 

(tikslumas) 

Klaidos 

galimybė 

Patogumas 

naudoti  

Naudoji-

mo vertė 

Prietaiso 

kaina 

Pirštų 

atspaudai 

Taip Didelis  1 iš 500 Taip  Maţa Maţa 

Delno ir 

rankos 

plaštakos 

geometrija 

Ne Vidutinis 1 iš 500 Taip  Maţa  Vidutinė 

Akies rainelės 

nuskaitymas 

Taip Didelis  1 iš 

131000 

Vidutiniškai Didelė  Didelė 

Akies 

tinklainės 

nuskaitymas  

Taip Didelis  1 iš 

10000000 

Ne  Didelė  Didelė 

Veido 

geometrija 

Ne Vidutinis - Vidutiniškai Didelė  Maţa 

Atpaţinimas 

pagal balsą 

Ne Maţas 1 iš 50 Taip  Maţa  Maţa 

Parašas Ne Maţas  1 iš 50 Taip  Maţa  Vidutinė 

Klaviatūrinis 

parašas 

Ne Labai maţas  - Taip  Maţa  Maţa 

DNR testas Taip Didelis  - Ne  Didelė  Didelė 
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13. TLS PROTOKOLAS 

Šiame skyriuje aptarsime plačiai taikomą kriptografinės duomenų apsaugos protokolą TLS, 

supaţindinsime su jo veikimo principais ir pateiksime kriptografinius algoritmus, naudojamus šiame 

protokole. 

SSL (angl. Secure Sockets Layer) protokolas ir jo įpėdinis TLS (angl. Transpot Layer Security) – 

kriptografinės duomenų apsaugos protokolai, informaciją perduodant internetu. Pagrindinė jų paskirtis – 

uţtikrinti dviejų taikomųjų programų perduodamų duomenų konfidencialumą, autentiškumą ir vientisumą 

tinkle. SSL ir TLS protokolai turi nedidelių skirtumų, tačiau jie netrukdo kalbant apie juos kaip apie vieną 

bendrą. Toliau kalbėsime apie paskutinę oficialią protokolo versiją TLS 1.1, kurią vadinsime tiesiog TLS. 

 

13.1 pav. Bendravimas tarp kliento ir serverio taikant TLS protokolą 

Internete daţniausiai bendraujama tarp kliento ir serverio, todėl TLS protokolas yra orientuotas į tokį 

bendravimo modelį. Jį kuriant buvo siekiama šių tikslų: 

1. Sukurti protokolą, kuris kriptografinių algoritmų pagalba uţtikrintų konfidencialų ryšį tarp 

dviejų subjektų. 

2. Atskiri programuotojai galėtų kurti taikomąsias programas, naudojančias TLS protokolą ir 

galinčias sėkmingai apsikeisti kriptografiniais parametrais, neţinant kitos pusės realizacijos 

išeities tekstų. 

3. Sukurti struktūrą, į kurią būtų galima lengvai įtraukti naujus viešojo rakto ir  simetrinio 

šifravimo metodus. Dėl to nereikia kurti naujų protokolų, galinčių turėti naujų kriptografinių 

trūkumų. Taip pat nebūtina kurti visiškai naujos saugumo funkcijų bibliotekos. 

4. Kriptografinės operacijos skaičiavimų atţvilgiu yra lėtos (ypač viešojo rakto šifravimo), todėl 

TLS protokolas leidţia atnaujinti ryšio seansą. Taip galima sumaţinti prisijungimų skaičių, 

kurių metu apsikeičiama visais saugumo parametrais, ir sumaţinti tinklo apkrovą. 

TLS protokolas yra sudarytas iš dviejų sluoksnių – TLS įrašymo protokolo (angl. TLS Record 

Protocol) ir TLS rankos paspaudimo protokolo (angl. TLS Handshaking Protocols). 

 

Programa 

TCP/IP 

TLS 

HTTP, 

FTP, 

SMTP ir 

t.t. 

Klientas 

Programa 

TCP/IP 

TLS 

HTTP, 

FTP, 

SMTP ir 

t.t. 

Serveris 

Internetas 
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13.2 pav. TLS protokolo struktūra 

TLS įrašymo protokolas veikia apatiniame sluoksnyje, bet yra virš kurio nors patikimo duomenų 

perdavimo protokolo (pvz., TCP). Jis uţtikrina subjektų ryšio saugumą ir pasiţymi dviem pagrindinėmis 

savybėmis: 

 Ryšys yra konfidencialus. Siunčiamiems duomenims šifruoti naudojami simetriniai 

kriptografiniai algoritmai. Kiekvienam prisijungimui generuojami unikalūs simetrinio 

šifravimo kriptografiniai raktai, naudojant raktų apsikeitimo protokolą. Kriptografinių raktų 

generavimas yra pagrįstas paslaptimi, kuria apsikeičiama pasitelkus TLS rankos paspaudimo 

protokolą. Įrašymo protokolas gali būti naudojamas ir be šifravimo. 

 Ryšys yra patikimas. Siunčiant pranešimą, taip pat siunčiamas ir pranešimo autentifikavimo 

kodas (MAC). Pranešimo autentifikavimo kodui skaičiuoti pasitelkiamos santraukos 

funkcijos, pvz., SHA, MD5. Įrašymo protokolas   pranešimo autentifikavimo kodo gali ir 

nenaudoti. 

TLS įrašymo protokolas skirtas sujungti aukštesnio sluoksnio protokolų siunčiamus pranešimus. 

Vienas tokių protokolų – TLS rankos paspaudimo, kuris leidţia serveriui ir klientui autentifikuoti vienas kitą, 

susitarti dėl šifravimo algoritmų bei kriptografinių raktų. Jis uţtikrina ryšio saugumą ir pasiţymi trimis 

pagrindinėmis savybėmis: 

 Subjekto autentiškumas gali būti patikrintas taikant asimetrinę, t. y. viešojo rakto, 

kriptografiją. Šis autentifikavimas neprivalomas, tačiau bendruoju atveju reikalaujama, kad 

bent vienas iš subjektų būtų autentifikuotas. 

 Jei bent vienas iš subjektų buvo autentifikuotas, tai susitarimas dėl bendros paslapties 

laikomas saugiu. 

 Susitarimas dėl bendros paslapties yra patikimas. Nė vienas kenkėjas negali modifikuoti 

susitarimo dėl bendros paslapties pranešimų ir likti nepastebėtas, tuo labiau demaskuoti 

paslaptį. 

Vienas TLS protokolo privalumų tas, kad jis nepriklauso nuo siunčiamų taikomųjų duomenų. Beveik 

visi uţ TLS aukštesnio lygio protokolai gali siųsti šiuo protokolu uţšifruotus duomenis. 
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13.1. TLS ĮRAŠYMO PROTOKOLAS 

 

13.3 pav. TLS Įrašymo protokolas 

TLS įrašymo protokolas yra sluoksniuotas. Jo paskirtis yra išsiųsti pageidaujamą pranešimą. Tai 

padaroma tokia veiksmų seka: duomenys fragmentuojami į tinkamo dydţio blokus, kurie yra suspaudţiami, 

pritaikomas pranešimo autentifikavimo kodas, tada blokai uţšifruojami ir išsiunčiami. Gautas pranešimas yra 

iššifruojamas, patikrinamas jo autentiškumas, atstatomas tikrasis bloko dydis, tada visi blokai surenkami ir 

perduodami aukštesnio lygio protokolui. 

Įrašymo protokolu naudojasi keturi aukštesniojo sluoksnio protokolai: Rankos paspaudimo, Įspėjimų 

(angl. Alert Protocol), Šifravimo parametrų pakeitimo (angl. Change Cipher Spec Protocol) ir Taikomųjų 

duomenų (angl. Application Data Protocol). Kad būtų galima plėsti TLS protokolą, yra leidţiami papildomi 

įrašų tipai, kuriuos palaiko Įrašymo protokolas. Jeigu sistema, realizuojanti TLS protokolą,  gauna įrašo tipą, 

kurio nesupranta, toks įrašas praleidţiamas. 

13.1.1. RYŠIO BŪSENOS 

TLS įrašymo protokolo darbo reţimą apibūdina ryšio būsena. Ji taip pat nusako suspaudimo, šifravimo 

ir pranešimo autentifikavimo kodo algoritmus. Turi būti ţinomi šių algoritmų parametrai: pranešimo 

autentifikavimo kodo paslaptis, simetrinio šifravimo raktai pranešimams uţšifruoti ir iššifruoti. 

Yra keturios ryšio būsenos: dabartinė (angl. current) skaitymo ir rašymo bei laukiamoji (angl. 

pending) skaitymo ir rašymo. Laukiamąją būseną dabartine nustato Šifravimo parametrų pakeitimo 

protokolas, o būsenos parametrus – rankos paspaudimo. Pradinė dabartinė būsena visą laiką yra tokia, kad 

nebūtų taikomas šifravimas, suspaudimas ar pranešimo autentifikavimo kodas. 

13.1.2. ĮRAŠYMO PROTOKOLO SLUOKSNIAI 

Įrašymo protokolas suskaldo gautus duomenis į blokus, kurių dydis neviršija 2
14

 baitų. Keletas to 

paties aukštesnio TLS protokolo sluoksnio pranešimų gali būti sujungti į vieną bloką arba vienas pranešimas 

gali būti išskaidytas į atskirus. 

Kiekvienas gautas blokas suspaudţiamas naudojant dabartinės ryšio būsenos suspaudimo algoritmą. 

Suspaudimas turi nepadaryti nuostolių ir negali padidinti bloko dydţio daugiau nei 1024 baitais. Jei atkuriant 
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tikrąjį bloko dydį pastebima, kad gaunamo bloko ilgis viršija 2
14

 baitus, apie lemtingąją klaidą pranešama ir 

protokolo vykdymas nutraukiamas. Pagrindinės TLS realizacijos sistemos suspaudimo algoritmų nenaudoja. 

Uţšifravimo ir pranešimo autentifikavimo kodo funkcijos suspaustus blokus verčia šifruotais. 

Iššifravimo funkcijos atlieka atvirkščią procesą, t. y. gautus uţšifruotus blokus iššifruoja. Į pranešimo 

autentifikavimo kodą įtraukiamas eilės numeris, kad būtų galima nustatyti  dingusius, papildomus ar 

pasikartojančius pranešimus. 

Pranešimo autentifikavimo kodas skaičiuojamas prieš uţšifruojant duomenis. Simetriniu šifru tada 

uţšifruojamas visas blokas kartu su pranešimo autentifikavimo kodu. Parinkus šifrų rinkinį 

TLS_NULL_WITH_NULL_NULL, šifravimas netaikomas. Plačiau šifravimo rinkiniai aptarti 13.3 

skyrelyje. 

13.1.3. KRIPTOGRAFINIŲ RAKTŲ APSKAIČIAVIMAS 

Kriptografiniams raktams generuoti TLS naudoja specialią pseudoatsitiktinę funkciją (PRF). Šiai 

funkcijai kaip argumentai pateikiamos paslaptis, sėkla ir simbolių eilutė, o kaip rezultatas gaunamas 

reikiamo baitų ilgio atsitiktinis skaičius. Paslaptis – slaptas atsitiktinis skaičius, kuriuo apsikeičia klientas ir 

serveris, pasitelkę raktų apsikeitimo protokolus. Sėkla yra atsitiktinis skaičius, kuriuo klientas ir serveris 

apsikeičia viešai. 

Tam, kad pseudoatsitiktinė funkcija būtų kuo saugesnė, naudojamos dvi santraukos funkcijos – MD5 

ir SHA-1. Šios funkcijos sujungiamos taip, kad kriptografinių raktų generavimas liktų saugus, kol bent viena 

iš santraukos funkcijų yra saugi. 

Pirmiausia panagrinėsime duomenų išplėtimo funkciją P_hash(paslaptis, sėkla), kuri  naudoja 

santraukos funkciją hash, kad išplėstų paslaptį ir sėklą iki reikiamo dydţio. 

 P_hash(paslaptis, sėkla) = r1 || r2 || r3 || ... (13.1) 

Čia ri = HMAChash(paslaptis, ai || sėkla), ai = HMAChash(paslaptis, ai–1) ir a0 = sėkla. 

Duomenų išplėtimo funkciją galima kartoti kiek norima kartų, kol gaunama reikiamo baitų ilgio 

duomenų eilutė. Pavyzdţiui, jei norėdami gauti 64 baitų ilgio duomenų eilutę naudosime P_SHA-1, tai 

funkciją kartosime keturis kartus. Taip gausime 80 baitų ilgio duomenų eilutę, iš kurios paskutiniai 16 bus 

atmesti. 

Pasitelkę duomenų išplėtimo funkcijas, galime sudaryti pseudoatsitiktinę funkciją PRF(paslaptis, 

eilutė, sėkla). 

 PRF(paslaptis, eilutė, sėkla) = P_MD5(s1, eilutė || sėkla)  P_SHA-1(s2, eilutė || sėkla). (13.2) 

Čia s1 ir s2 yra dvi vienodo ilgio paslapties pusės. Jeigu paslapties ilgis nelyginis,  vidurinis baitas 

persidengia ir yra s1 paskutinis bei s2 pirmasis baitas. 

Taikant visus raktų apsikeitimo metodus, naudojamas tas pats algoritmas, paverčiantis pagalbinę 

paslaptį, kuria klientas apsikeičia su serveriu, pasitelkę raktų apsikeitimo protokolus, į pagrindinę paslaptį. 

Kai tik pagrindinė paslaptis apskaičiuojama, pagalbinė iš atmintinės ištrinama. 

 pagrindinė paslaptis = PRF(pagalbinė paslaptis, „master secret―, kas || sas). (13.3) 

Čia kas – kliento atsitiktinis skaičius, o sas – serverio atsitiktinis skaičius. 

Pagrindinė paslaptis visada yra 48 baitų ilgio. Pagalbinės paslapties ilgis gali kisti atsiţvelgiant į 

pasirinktą raktų apsikeitimo algoritmą. 

Iš pagrindinės paslapties gaunama saugių baitų seka, skirta MAC paslaptims ir kriptografiniams 

raktams sudaryti. Pasirinktam šifrų rinkiniui reikia kliento MAC paslapties, serverio MAC paslapties, kliento 

šifravimo rakto ir serverio šifravimo rakto. Šie parametrai tokia tvarka ir yra generuojami iš pagrindinės 

paslapties. Bet kuri nenaudojama reikšmė paliekama tuščia. 

 raktų blokas = PRF(pagrindinė paslaptis, „key expansion―, kas || sas). (13.4) 

Sugeneravus pakankamo ilgio raktų bloką, jis išskaidomas į aukščiau išvardytus  parametrus. 



TLS PROTOKOLAS 

127 

 

13.2. TLS RANKOS PASPAUDIMO PROTOKOLAI 

TLS protokolas turi tris vidinius protokolus, naudojamus įrašymo protokolo saugumo parametrams 

nustatyti, subjektams autentifikuoti, taip pat pranešti pastebėtas klaidas bei tai, kada pradėti naudoti sutartus 

saugumo parametrus. 

Rankos paspaudimo protokolas atsakingas uţ seanso suderinimą, kurį sudaro: 

 Seanso identifikatorius (angl. session identifier) – sutartinė baitų seka, kurią pasirenka 

serveris, kad identifikuotų aktyvų ar atnaujinamą seansą. 

 Subjekto sertifikatas (angl. peer certificate), atitinkantis X.509 standartą. 

 Suspaudimo algoritmas (angl. compression method), skirtas duomenims prieš šifravimą 

suspausti. 

 Šifro specifikacija (angl. cipher spec), apibrėţianti naudojamą duomenų šifravimo ir 

pranešimo autentifikavimo kodo algoritmą. 

 Pagrindinė paslaptis (angl. master secret) – 48 baitų bendra kliento ir serverio paslaptis, iš 

kurios generuojami visi kiti kriptografiniai parametrai. 

 Atnaujinamumo (angl. is resumable) indikatorius, nusakantis, ar naujam prisijungimui bus 

galima atnaujinti esamą seansą. 

13.2.1. ŠIFRAVIMO PARAMETRŲ PAKEITIMO PROTOKOLAS 

Protokolą sudaro vienintelis pranešimas, uţšifruotas naudojant dabartinės ryšio būsenos parametrus. 

Pranešimą sudaro vienas baitas, kurio reikšmė yra 1. Tokiais pranešimais tarpusavyje apsikeičia klientas su 

serveriu, pranešdami vienas kitam, kad tolesnių pranešimų saugumui uţtikrinti bus naudojami naujai sutarti 

šifravimo parametrai. Gavus tokį pranešimą, įrašymo protokolas turi iš karto laukiamąją skaitymo ryšio 

būseną paversti dabartine skaitymo ryšio būsena. Išsiuntus tokį pranešimą, siuntėjo įrašymo protokolas taip 

pat savo laukiamąją rašymo ryšio būseną paverčia dabartine rašymo ryšio būsena. 

13.2.2. ĮSPĖJIMO PROTOKOLAS 

Įspėjamąjį pranešimą apima įspėjimo grieţtumo laipsnis ir įspėjimo apibūdinimas. Kritiniai įspėjimai 

(angl. fatal) iš karto nutraukia kliento ir serverio ryšį. Įspėjamieji pranešimai, kaip ir kiti, šifruojami bei 

suspaudţiami atsiţvelgiant į dabartinę ryšio būseną. Ţemiau aptarsime dvi įspėjimų rūšis. 

Ryšio nutraukimo įspėjimas siunčiamas ryšio tarp kliento ir serverio pabaigoje, siekiant apsisaugoti 

nuo „sutrumpinimo― atakos (angl. truncation attack). Šį pranešimą gali inicijuoti bet kuris iš subjektų. Bet 

kokie duomenys, gauti po ryšio nutraukimo pranešimo, ignoruojami. Gavus ar išsiuntus tokį pranešimą, 

subjekto ryšio būsenos ištrinamos. 

Klaidos įspėjimas siunčiamas duomenyse aptikus kokią nors klaidą. Gavus ar išsiuntus kritinės klaidos 

pranešimą, abu subjektai iš karto nutraukia ryšį. Serveris ir klientas ištrina visus seanso identifikatorius, 

kriptografinius raktus ir paslaptis. Taigi ryšys, nutrauktas kritinės klaidos pranešimu, negali būti 

atnaujinamas. 

13.2.3. RANKOS PASPAUDIMO PROTOKOLAS 

TLS rankos paspaudimo protokolas yra aukščiau uţ įrašymo protokolą. Jį pasitelkus susitariama dėl 

sesijos kriptografinių parametrų. Uţmezgę ryšį klientas su serveriu susitaria dėl protokolo versijos, pasirenka 

kriptografinius algoritmus, gali autentifikuoti vienas kitą ir, naudodami viešojo rakto šifravimo metodus, 

sugeneruoja bendras paslaptis. 

Vykdydamos rankos paspaudimo protokolą,  abi šalys atlieka tokius veiksmus: 
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 Apsikeičia pasisveikinimo pranešimais, kuriais susitaria dėl kriptografinių algoritmų, 

apsikeičia atsitiktiniais parametrais ir patikrina, ar seansas  atnaujinamas. 

 Apsikeičia reikalingais kriptografiniais parametrais, kad abu subjektai galėtų susitarti dėl 

pagalbinės paslapties. 

 Apsikeičia sertifikatais ir kriptografine informacija, kad abu subjektai galėtų autentifikuoti 

vienas kitą. 

 Iš pagalbinės paslapties ir apsikeistų atsitiktinių parametrų generuoja pagrindinę paslaptį. 

 Sutartus saugumo parametrus pateikia įrašymo protokolui. 

 Pasitikrina, ar abu subjektai sugeneravo tuos pačius saugumo parametrus, bei nustato, ar 

nebuvo įsikišęs kenkėjas. 

Verta pabrėţti, kad negalima visiškai pasitikėti tuo, kad TLS protokolas uţmezgė saugiausią įmanomą 

ryšį tarp subjektų. Kenkėjas gali mėginti priversti abu subjektus naudotis ne tokiais saugiais kriptografiniais 

metodais. Protokolas buvo projektuojamas ir tobulinamas siekiant sumaţinti šią riziką, tačiau kelios atakos 

vis dar lieka. Pavyzdţiui, kenkėjas gali blokuoti prieigą prie TLS jungčių arba bandyti priversti subjektus 

neatlikti autentifikacijos. 

 

13.4 pav. Pilnas pranešimų srautas atliekant rankos paspaudimą 

Naudojant TLS protokolą, svarbiausia neleisti siųsti informacijos per maţiau saugų kanalą, nei 

reikalauja pati informacija. Taigi negalima siųsti informacijos kanalu, ją šifruojant 40-ies bitų kriptografiniu 

raktu, nebent duomenys neverti daugiau, nei kenkėjo pastangos šiuos duomenis iššifruoti. 

13.4 pav. vaizduoja pilną pranešimų srautą tarp kliento ir serverio, kai atliekamas rankos paspausimo 

protokolas. Šviesiai pilka spalva paţymėti privalomi Rankos paspaudimo protokolo pranešimai. Tamsiai 

pilka spalva paţymėti neprivalomi Rankos paspaudimo protokolo pranešimai. Taškeliais paţymėti Šifravimo 

pakeitimo protokolo pranešimai. Brūkšneliais paţymėti siunčiami uţšifruoti taikomieji duomenys tarp 

kliento ir serverio. Toliau šiuos pranešimus aptarsime plačiau. 
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Uţmegzdamas ryšį klientas serveriui siunčia ClientHello – kliento pasisveikinimo pranešimą. Į jį 

serveris turi atsakyti ServerHello – serverio pasisveikinimo pranešimu. Šie pranešimai skirti nustatyti abiejų 

subjektų kriptografinio saugumo galimybes. Pasisveikinimo pranešimai nustato naudojamo protokolo versiją, 

seanso identifikatorių, šifrų rinkinį ir duomenų suspaudimo algoritmą. Taip pat apsikeičiama dviem 32 baitų 

dydţio atsitiktiniais parametrais – kliento atsitiktiniu skaičiumi ir serverio atsitiktiniu skaičiumi. 

Jei serveris privalo autentifikuotis, po pasisveikinimo pranešimo jis gali siųsti Certificate – sertifikato 

pranešimą. Klientas gali patikrinti serverio autentiškumą pagal sertifikate nurodytą  serverio DNS adresą, 

kurį garantuoja patikimas sertifikavimo centras. 

ServerKeyExchange – serverio rakto apsikeitimo pranešimas – gali būti siunčiamas iš karto po 

serverio sertifikato. Šis pranešimas siunčiamas tuo atveju, jei serveris apskritai nesiuntė savo sertifikato arba 

jame nepakanka duomenų pagalbinei paslapčiai apsikeisti, t. y. nėra viešojo rakto, kurį galima naudoti 

asimetriniam šifravimui. Serverio rakto apsikeitimo pranešimą galima naudoti pasirinkus rakto apsikeitimo 

metodus DHE_RSA, DHE_DSS arba DH_anon. Plačiau apie juos skaitykite 13.3 skyrelyje. 

Serverio rakto apsikeitimo pranešimas suteikia klientui informaciją, reikalingą jam susitarti dėl 

pagalbinės paslapties: laikiną RSA viešąjį raktą, kuriuo galima šifruoti, arba Diffie'io ir Hellmano rakto 

apsikeitimo protokolo parametrus. Jeigu serveris anksčiau išsiuntė savo sertifikatą klientui, ši informacija 

pasirašoma. 

Siųsdamas CertificateRequest – sertifikato prašymo pranešimą – neanoniminis serveris gali prašyti 

kliento sertifikato, jei jis reikalingas pasirinktam šifrų rinkiniui. 

Galiausiai serveris siunčia ServerHelloDone – serverio pasisveikinimo pabaigos pranešimą – ir tuo 

praneša, kad serveris pasisveikinimą baigė, tad dabar laukia kliento atsakymo. 

 

13.5 pav. Pranešimų srautas, atliekant sutrumpintą rankos paspaudimo protokolą 

Jeigu serveris reikalavo kliento sertifikato, tai pirmasis kliento pranešimas po pasisveikinimo yra 

Certificate, kuriuo klientas siunčia savo sertifikatą. Jeigu klientas neturi tinkamo sertifikato, jis siunčia tuščią 

pranešimą. Serveriui reikalaujant kliento autentifikacijos ir negavus kliento sertifikato, TLS protokolas gali 

sugeneruoti kritinę klaidą. 

Kitas kliento būtinai siunčiamas pranešimas yra ClientKeyExchange – kliento rakto apsikeitimo. Šiuo 

pranešimu nustatoma bendra kliento ir serverio pagalbinė paslaptis. Ji  siunčiama uţšifruota RSA šifru arba 

apsikeičiama pasitelkus Diffie'io ir Hellmano raktų apsikeitimo protokolą. 

Jei pasirinktas DH_RSA arba DH_DSS raktų apsikeitimo metodas, vadinasi, iš kliento buvo prašoma 

sertifikato. Klientas turėjo serveriui atsakyti išsiųsdamas jam savo sertifikatą, kuriame nurodyti Diffie'io ir 

Hellmano protokolo sisteminiai viešojo rakto parametrai. Tai – šio protokolo grupė Zp
*
 ir jos generatorius g. 

Šie parametrai turi sutapti su serverio atsiųsto sertifikato atitinkamais parametrais. Kliento sertifikate turi 
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būti ir viešasis raktas g
x
 (mod p), kuriuo naudojantis apskaičiuojama bendra kliento ir serverio pagalbinė 

paslaptis. Taigi kliento rakto apsikeitimo pranešimas šiuo atveju turi būti tuščias. 

Jeigu klientas pateikė savo sertifikatą ir gali elektroniniu būdu pasirašyti duomenis, t. y. sertifikate 

nėra sisteminių Diffie'io ir Hellmano protokolo parametrų, tai po kliento rakto apsikeitimo pranešimo 

siunčiamas CertificateVerify – sertifikato patikrinimo pranešimas. Šį pranešimą sudaro e. parašu pasirašyta 

visų iki šiol buvusių pranešimų santraukos funkcija. Tai daroma siekiant detaliau patikrinti kliento 

autentiškumą. 

Nustačius saugumo parametrus, abi pusės apsikeičia pranešimais Finished – baigta. Jie visada 

siunčiami po šifravimo parametrų pakeitimo protokolo pranešimų. Vadinasi, baigiamasis pranešimas jau 

naudos naujus šifravimo algoritmus. Pranešimą sudaro visų iki šiol buvusių pranešimų santraukos funkcijos. 

Jeigu protokolo dalyvis gali sėkmingai patikrinti gautą baigiamąjį pranešimą, vadinasi, nė vienas kenkėjas 

nebandė klastoti rankos paspaudimo protokolo pranešimų. 

13.5 pav. pateiktas pranešimų srautas tarp kliento ir serverio, atliekant sutrumpintą rankos paspaudimo 

protokolą. Šviesiai pilka spalva paţymėti privalomi rankos paspaudimo protokolo pranešimai, taškeliais – 

šifravimo pakeitimo protokolo pranešimai. Brūkšneliais paţymėti siunčiami uţšifruoti taikomieji duomenys 

tarp kliento ir serverio. Ţemiau plačiau aptarsime šiuos pranešimus. 

Sutrumpintas rankos paspaudimo protokolas naudojamas tada, kai klientas ir serveris nusprendţia 

atnaujinti prieš tai buvusį seansą arba kopijuoja esamą. Tokiu atveju klientas siunčia ClientHello – kliento 

pasisveikinimo pranešimą – ir jame nurodo seanso, kurį nori atnaujinti, identifikatorių. Serveris patikrina, ar 

atmintinėje yra toks identifikatorius. Jei jis randamas ir serveris nori atkurti seansą, klientui atsakoma 

ServerHello – serverio pasisveikinimo pranešimu. Jame  naudojamas tas pats sesijos identifikatorius. Šiuo 

momentu serveriui ir klientui reikia apsikeisti šifravimo parametrų pakeitimo protokolo pranešimais ir iš 

karto Finished – pabaigos pranešimais. Kai rankos paspaudimo protokolas atliktas, klientas ir serveris gali 

pradėti konfidencialiai siųsti vienas kitam duomenis. 

Jei serveris atmintinėje neranda seanso, kurį norima atnaujinti, identifikatoriaus, jis generuoja naują, ir 

atliekamas pilnas TLS rankos paspaudimo protokolas. 

13.3. ŠIFRŲ RINKINIAI 

Šifrų rinkinį sudaro raktų apsikeitimo protokolas, simetrinio šifravimo algoritmas ir santraukos 

funkcija. 

Pastebėsime, kad šifrų rinkiniuose RC4 yra vienintelis srautinis šifras. Jame naudojami dviejų 

skirtingų ilgių raktai – 40 ir 128 bitų. 

13.1 lentelė 

Standartiniai TLS šifrų rinkiniai, pasitelkus NULL ir RSA raktų apsikeitimo algoritmą  

Šifrų rinkinys Raktų apsikeitimo 

algoritmas 

Šifras Santraukos 

funkcija 

TLS_NULL_WITH_NULL_NULL NULL NULL NULL 

TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 RSA NULL MD5 

TLS_RSA_WITH_NULL_SHA RSA NULL SHA-1 

TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 RSA RC4_128 MD5 

TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA RSA RC4_128 SHA-1 

TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA RSA IDEA SHA-1 

TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA RSA DES SHA-1 

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA RSA 3DES_EDE SHA-1 

TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 RSA RC4_40 MD5 

TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 RSA RC2_40 MD5 

TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA RSA DES40 SHA-1 
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Visi blokiniai šifrai naudoja 8 baitų ilgio blokus. Išimtis – AES šifras, kuriame naudojami 16 baitų 

blokai. Visi blokiniai šifrai veikia CBC darbo reţimu su inicializavimo vektoriumi IV. 

Naudojami trys DES šifro variantai: apribotas su 40 bitų raktu DES40, standartinis DES ir trigubas 

DES su trimis raktais 3DES_EDE. AES naudojamas su dviem skirtingo ilgio raktais –  128 ir 256 bitų. Taip 

pat yra dar vienas blokinis šifras RC2_40 su 40 bitų raktu. 

13.2 lentelė 

Standartiniai TLS šifrų rinkiniai, pasitelkus Diffie'io ir Hellmano raktų apsikeitimo algoritmą 

Šifrų rinkinys Keitimosi 

raktais 

algoritmas 

Šifras Santraukos 

funkcija 

TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA DH_DSS DES SHA-1 
TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA DH_DSS 3DES_EDE SHA-1 

TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA DH_RSA DES SHA-1 

TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA DH_RSA 3DES_EDE SHA-1 
TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA DHE_DSS DES SHA-1 

TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA DHE_DSS 3DES_EDE SHA-1 
TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA DHE_RSA DES SHA-1 

TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA DHE_RSA 3DES_EDE SHA-1 
TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 DH_anon RC4_128 MD5 

TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA DH_anon DES SHA-1 

TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA DH_anon 3DES_EDE SHA-1 
TLS_DH_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA DH_DSS DES40 SHA-1 

TLS_DH_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA DH_RSA DES40 SHA-1 
TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA DHE_DSS DES40 SHA-1 

TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA DHE_RSA DES40 SHA-1 
TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 DH_anon RC4_40 MD5 

TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA DH_anon DES40 SHA-1 

 

13.3 lentelė 

Standartiniai TLS šifrų rinkiniai, pasitelkus AES šifravimo algoritmą 

Šifrų rinkinys Raktų 

apsikeitimas 

Šifras Santrauka 

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA RSA AES_128 SHA-1 

TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA DH_DSS AES_128 SHA-1 
TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA DH_RSA AES_128 SHA-1 

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA DHE_DSS AES_128 SHA-1 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA DHE_RSA AES_128 SHA-1 

TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA DH_anon AES_128 SHA-1 
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA RSA AES_256 SHA-1 

TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA DH_DSS AES_256 SHA-1 

TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA DH_RSA AES_256 SHA-1 
TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA DHE_DSS AES_256 SHA-1 

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA DHE_RSA AES_256 SHA-1 
TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA DH_anon AES_256 SHA-1 

 

Tuo metu, kai buvo kuriamas SSL protokolas, buvo taikomi grieţti JAV eksporto apribojimai: buvo 

reikalaujama, kad kriptografiniai raktai būtų apskaičiuojami ne sudėtingiau,  nei atliekant visišką 40 bitų 

paiešką. Tokios šifravimo sistemos išskiriamos ţodţiu „EXPORT―. Jas atitinkantys šifrai vis dar lieka, 

siekiant uţtikrinti įvairių TLS bei SSL protokolų versijų suderinamumą. 

Pagalbinei paslapčiai tarp subjektų apsikeisti naudojami raktų apsikeitimo protokolai. Siūlomi šeši 

metodai. 



KRIPTOGRAFINĖS SISTEMOS 

132 

 

 RSA: klientas pasirenka pagalbinę paslaptį ir ją uţšifruoja serverio RSA viešuoju raktu. Šis 

viešasis raktas pateikiamas klientui kartu su serverio sertifikatu. 

 DH_DSS ir DH_RSA: tai Diffie'io ir Hellmano raktų apsikeitimo algoritmas su ilgalaikiais 

parametrais. Parametrai p ir g, kaip ir viešasis raktas g
x
 (mod p),  įtraukiami į serverio 

sertifikatą. Sertifikatas pasirašytas DSS arba RSA e. parašu. Taigi klientui lieka su gautais 

parametrais apskaičiuoti savo viešąjį raktą g
y
 (mod p) ir jį nusiųsti serveriui. 

 DHE_DSS ir DHE_RSA: tai trumpalaikis Diffie'io ir Hellmano raktų apsikeitimo algoritmas. 

Algoritmo parametrus atsitiktinai pasirenka klientas ir serveris. Serveris pasirenka savo 

parametrus p ir g ir viešąjį raktą g
x
 (mod p) bei juos pasirašo DSS arba RSA elektroniniu 

parašu. Klientui reikia su gautais parametrais p ir g apskaičiuoti savo viešąjį raktą g
y
 (mod p) 

ir jį išsiųsti serveriui. 

 DH_anon: tai atskiras trumpalaikio Diffie'io ir Hellmano raktų apsikeitimo protokolo atvejis, 

kai siunčiami parametrai neautentifikuojami (nepasirašomi). Šiam metodui nereikalingas 

sertifikatas, tačiau kyla „ţmogaus-viduryje― atakos pavojus. 

TLS ir SSL protokolai šiuo metu pradedami plačiai taikyti vartotojo – banko sistemose. Serverio 

vaidmenį atlieka bankas, kliento – vartotojas. 
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14. KORPORACIJOS KRIPTOSISTEMA 

Šiame skyriuje panagrinėsime korporacijos kriptografinę sistemą, korporacijai kylančias grėsmes bei 

būdus nuo jų apsisaugoti. 

Šiuolaikinė organizacija, neatsiţvelgiant į jos dydį, naudojasi kompiuterių sistemomis ir tinklais. 

Kompiuteriuose saugoma ir ryšio kanalais keičiamasi įvairiausia informacija – nuo paprasčiausių kontaktinių 

iki slaptų duomenų, nuo kurių priklauso sėkminga veikla. Tačiau vystantis informacinei visuomenei ir 

plečiantis ryšiams, didėja ir galimos grėsmės. Diegti kriptografines sistemas korporacijas skatina du 

veiksniai: poreikis išsaugoti  apsikeičiamos informacijos vientisumą ir poreikis apsaugoti intelektinę 

nuosavybę ar kitą informaciją. 

14.1. KORPORACIJOS SAUGUMO GRĖSMĖS 

Korporacijos saugumo uţtikrinimas – nenutrūkstamas procesas. Tačiau nuolat plėtojamos  

technologijos lemia ir naujas vidines bei išorines grėsmes. Neatsiţvelgiant į grėsmės šaltinį, veiksmingai 

veikianti kriptosistema, apsauganti informacijos vientisumą ir  duomenų pasiekiamumą, turi: 

 suteikti prieigą prie informacijos įgaliotiems subjektams; 

 naudoti saugią vartotojų autentifikavimo sistemą; 

 atmesti bet kokius neteisėtus ar kenkėjiškus bandymus pasiekti informaciją; 

 apsaugoti informaciją nuo pradţios iki pabaigos. 

Skiriamos trys korporacijos saugumo grėsmės: 

 Atsisakymas aptarnauti  (angl. denial of service). Kenkėjas sutrikdo įprastą sistemos darbą, ir 

reikiama informacija nepasiekiama. 

 Informacijos vagystė. Kenkėjas gauna informaciją, kuri yra korporacijos nuosavybė. 

Informacija gali būti pasisavinta apsimetus legaliu sistemos vartotoju arba tiesiogiai įsilauţus. 

 Duomenų iškraipymas (angl. corruption of data). Kenkėjas sunaikina arba iškraipo duomenis, 

saugomus diske ar siunčiamus informaciniais kanalais. 

Informacijos prieinamumo, valdymo ir vientisumo grėsmes gali sukelti: 

 ţmonės, besinaudojantys sistema, t. y. vartotojai (slaptaţodţių atskleidimas, raktų, kortelių 

pametimas ir pan.); 

 vidiniai tinklo ryšiai; 

 tarptinkliniai atskirų padalinių ryšiai intranetu ar internetu; 

 tretieji ryšio paslaugų teikėjai; 

 programinio lygmens apsimetėliai, uţpuolikai ir kiti kenkėjai. 

Negalima diegti atitinkamos ar net neįveikiamos saugumo sistemos viename iš šių taškų,   paliekant 

neapsaugotą vieną ar daugiau kitų taškų. Profesionalus vagis ar kerštingas darbuotojas išmėgins visus 

galimus įsilauţimo būdus, ypač jei informacija yra vertinga, o prieiga prie jos – sąlygiškai nesudėtinga. Kaip 

ir paprasčiausioje grandinėje, korporacijos kriptosistemos saugumas priklauso nuo silpniausios grandies 

saugumo. 

14.2. KORPORACIJOS KRIPTOSISTEMOS SUDĖTIS 

Korporacijos kriptosistemos apimamos sritys: 



KRIPTOGRAFINĖS SISTEMOS 

134 

 

 fizinė apsauga: įrenginių, raktų bei slaptaţodţių apsauga, nenaudojamų dokumentų 

naikinimas; 

 vartotojo autentifikavimas: vartotojų tapatybės nustatymas; 

 prieigos kontrolė: tinklo išteklių pasiekiamumas; 

 duomenų šifravimas: naudojami kriptografiniai algoritmai. 

Korporacija, siekdama vientisumo ir prieigos kontrolės, gali naudoti bet kuriuos iš šių nurodytų 

elementų. Geriausias pasirinkimas priklauso nuo rizikos laipsnio, diegimo ir prieţiūros sąnaudų bei nuostolių 

dydţio, paţeidus saugumą ar praradus duomenis. 

14.2.1. FIZINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS 

Korporacijos kriptosistemos apimamos fizinės apsaugos priemonės: 

 įrenginių apsauga: naudojimo taisyklės (pvz., nešiojamųjų įrenginių); 

 nereikalingų dokumentų naikinimas: nenaudojami duomenys turi būti patikimai sunaikinti 

(pasitelkus daugybę įrankių, iš menkiausių nuotrupų galima atkurti  disko informaciją); 

 tinkamas šifravimo raktų saugojimas: raktų saugojimo taisyklės; 

 tinkamas slaptaţodţių vartojimas: slaptaţodţių saugojimo taisyklės. 

Kad ir kokios geros būtų fizinės apsaugos priemonės, didesnė atsakomybė vis dėlto tenka paprastiems 

sistemos vartotojams, todėl būtina nuolat rengti saugumo kursus, kuriuose būtų mokoma pagrindinių 

saugumo principų. 

Viena populiariausių ir jautriausių sistemos dalių yra slaptaţodţiai. Norint uţtikrinti saugų ir 

veiksmingą sistemos darbą, reikia laikytis šių pagrindinių saugaus slaptaţodţio sudarymo taisyklių: 

 nuolat keisti slaptaţodį: slaptaţodţio keitimo daţnumas priklauso nuo saugumo lygio; 

 derinti didţiąsias ir maţąsias raides su skaičiais bei specialiaisiais simboliais: padidėja galimų 

variantų skaičius; 

 vartoti  8 ir daugiau simbolių: padidėja galimų variantų skaičius; 

 nevartoti egzotiškų ar retai pasitaikančių tarptautinių ţodţių: toks slaptaţodis gali būti 

paţeistas ţodyno atakos metu; 

 vengti vartoti tą patį slaptaţodį keliose vietose: praradus slaptaţodį vienoje sistemoje, kiltų 

pavojus kitoms sistemoms; 

 nevartoti paprastų derinių: sudarant lengvai įsimenamą slaptaţodį iš paprastų derinių, 

palengvinama ţodyno ataka; 

 pasirinkti tokį slaptaţodį, kurį būtų sunku „nulauţti―, tačiau būtų galima prisiminti jo 

neuţsirašius; 

 nevartoti nė viena kalba taisyklingai parašytų ţodţių. 

Jei slaptaţodţiai sudaromi nesilaikant šių taisyklių, kyla pavojus, kad kenkėjai gali įvykdyti vieną iš 

slaptaţodţių atakų.  

Skiriamos šios slaptaţodţių atakų rūšys: 

 atspėjimas: remiantis kokia nors informacija, bandoma atspėti slaptaţodį; 

 ţodyno ataka: tikrinami tam tikri ţodyno ţodţiai; 

 visiško perrinkimo ataka: perrenkami visi galimi variantai; 
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 išankstiniai apskaičiavimai: jei naudojama kokia nors slaptaţodţio transformacija, tai, panašiai 

kaip ir ţodyno atakos metu, sudaromi atitinkamų transformacijų sąrašai ir jų reikšmės 

lyginamos su puolamu slaptaţodţiu. 

Jei naudojama viešųjų raktų infrastruktūra, vartotojų privatieji raktai gali būti saugomi įprastose 

kompiuterių laikmenose arba specialiose laikmenose su apsaugota atmintine.  Paprasčiausios laikmenos yra: 

 CD; 

 DVD; 

 USB laikmena; 

 kompiuteris. 

Šiose laikmenose paprastai privatieji raktai apsaugomi PIN kodu arba slaptaţodţiu. 

Raktų saugojimo įrenginiai, kuriuose įrengta apsaugota atmintinė: 

 lustinė kortelė; 

 speciali elektroninių raktų laikmena (angl. token). 

Šiuose įrenginiuose, be apsaugotos atmintinės, įrengti ir koprocesoriai, atliekantys visus 

kriptografinius skaičiavimus laikmenos viduje. Kadangi visi skaičiavimai yra vidiniai, slapti privatieji raktai 

visada lieka įrenginio viduje. Kai kurie USB laikmenų modeliai turi slaptaţodţiu apsaugotą atmintinę, tačiau 

jie neturi koprocesorių ir yra priskiriami paprastoms laikmenoms. Pagal visas kitas savybes šias raktų 

laikmenas galima laikyti identiškomis. Verta paminėti nebent tai, kad dėl ribotų koprocesorių galimybių 

lustinėse kortelėse ir specialiose elektroninių raktų laikmenose rengiamos ribotos talpos atmintinės (pvz., 32, 

64 kB). Tuo tarpu paprastose elektroninėse laikmenose (CD, DVD) galima saugoti gerokai didesnius raktus. 

14.2.2. VARTOTOJO AUTENTIFIKAVIMAS 

Tapatybės įrodymas – viena svarbiausių bet kurios saugumo sistemos dalių. Tai vienintelis būdas 

atskirti legalius vartotojus nuo įsibrovėlių. Be tapatybės nustatymo, autentifikavimo sistema turi nustatyti, 

kokią informaciją uţklausėjas gali pasiekti, pavyzdţiui, prekių katalogą ar  nuolaidų programų duomenų 

bazę. Tikrą autentifikavimo sistemą paprastai sudaro du trys komponentai: 

 ką vartotojas turi (pvz., lustinė kortelė, rakto sertifikatas); 

 ką vartotojas ţino (pvz., slaptaţodis). 

 fizinis poţymis (pvz., piršto atspaudas ar kita biometrinė informacija). 

Korporacijos kriptosistemoje vartotojo autentifikavimo priemonės nusako naudojamus vartotojo 

autentifikavimo principus. Skiriamos šios autentifikavimo priemonės: 

 Klausimo ir atsakymo sistema (angl. challenge and response). Daţniausiai vartotojas 

autentifikuojamas pagal prisijungimo vardą ir slaptaţodį. Tačiau ši sistema lengvai 

paţeidţiama, nesilaikant ankstesniame skyriuje nurodytų slaptaţodţių sudarymo taisyklių. 

 Elektroniniai sertifikatai. Vartotojas identifikuojamas pagal jo e. parašą ir elektroninį 

sertifikatą, kuris pridedamas prie pranešimo ar atsiunčiamas iš nurodyto šaltinio. Šiuo atveju 

reikalinga viešųjų raktų infrastruktūra su patikimu sertifikavimo centru. 

 Santrauka ir e. parašas. Vartotojas savo privačiuoju raktu uţšifruoja (pasirašo) pranešimo 

santrauką. Gavėjas iššifruoja gautą rezultatą (patikrina parašą) siuntėjo viešuoju raktu. 

Iššifruota santrauka palyginama su pradinio pranešimo santrauka ir, jei jos sutampa, 

įsitikinama siuntėjo autentiškumu, o tuo pačiu ir pranešimo vientisumu. 
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14.2.3. PRIEIGOS KONTROLĖ 

Korporacijos kriptosistemos prieigos kontrolės priemonės (tinklo išteklių naudojimo taisyklės): 

 uţkarda (angl. firewall): techninė ar programinė tinklo ir tinklo išteklių apsauga; 

 saugūs tinklo protokolai: tinklo išteklių „bendravimo― priemonės. 

Kuriant korporacijos infrastruktūrą, svarbu saugiai bendrauti internetu. Reikia uţtikrinti saugų 

korporacijos darbuotojų bendravimą, siekiant apsaugoti informaciją nuo pašalinių akių bei pramoninio 

šnipinėjimo. Taip pat svarbu uţtikrinti korporacijos bendravimą su klientais, siekiant apsaugoti jų privačią 

informaciją: klientų asmens duomenis, uţsakymus, banko sąskaitų numerius ir t. t. 

Saugus bendravimas internetu korporacijoje neatsiejamas nuo kriptografinių protokolų. Kurti 

nuosavus protokolus – labai sudėtinga ir rizikinga. Palikus bent menkiausią spragą naujajame protokole, 

įmonė bei jos klientai gali patirti didelių nuostolių, todėl daţnai  rekomenduojama naudoti plačiai paplitusius 

ir laiko patikrintus protokolus. 

Vienas tokių protokolų – IPsec (angl. Secure Internet Protocol), kuris realizuojamas operacinės 

sistemos branduolyje. Jis leidţia saugiai perduoti informaciją, naudojant patikimus duomenų perdavimo 

protokolus (pvz., TCP ar UDP), ir yra suderintas su įvairiais interneto protokolo standartais (IPv4 ir IPv6). 

Informacijos šifravimas paskutiniame etape (prieš pat siuntimą) leidţia sėkmingai šifruoti beveik visų 

taikomųjų programų siunčiamus duomenis. Taip pat atskiroms taikomosioms programoms nereikia atskirai 

realizuoti IPsec protokolo. Protokolas taiko simetrinius duomenų šifravimo metodus ir bendruoju atveju 

neišskiria nė vieno iš bendraujančių subjektų. Didţiausias šio protokolo trūkumas – simetrinių šifravimo 

raktų paskirstymas. Šifravimo raktai gali būti skirstomi rankiniu būdu (tai labai sudėtinga didelėse 

korporacijose) arba automatiškai. Tačiau automatinis kriptografinių raktų paskirstymas reikalauja atskiro 

protokolo. 

Internete daţniausiai bendrauja klientas ir serveris, todėl dauguma kriptografinių protokolų orientuoti 

būtent į tokį bendravimo modelį. Ne išimtis ir S-HTTP (angl. Secure Hypertext Transfare Protocol) 

protokolas, kuris buvo kuriamas atsiţvelgiant į duomenų perdavimą HTTP formatu. S-HTTP protokolu 

šifruojama ne visa ryšio linija, o atskiri pranešimai. Jis yra lankstus ir suderinamas su daug šifravimo 

metodų. Kiekviena taikomoji programa turi turėti atskirą protokolo įgyvendinimą. Tačiau dėl didelės kitų 

protokolų konkurencijos jis plačiai nepaplito ir jau ilgą laiką netobulinamas (paskutinė oficialioji šio 

protokolo versija 1.4 buvo išleista 1999 metais). 

Korporacijose labai svarbus nuotolinis prisijungimas prie kompiuterių ar kitų sistemų. Tam daţnai 

naudojami tokie protokolai kaip rlogin, telnet, ftp ir t. t. Tačiau šie protokolai slaptaţodį internetu siunčia 

neuţšifruotą. Šiai saugumo spragai uţlopyti sukurtas SSH (angl. Secure Shell) protokolas, leidţiantis 

serveriui, pasitelkus asimetrinį šifravimą ir elektroninį parašą,  autentifikuotis klientui bei apsikeisti 

simetrinio šifravimo raktu. Taip sukuriamas saugus ryšio kanalas, kuriuo klientas gali saugiai siųsti savo 

slaptaţodį. Tačiau protokolo specifikacija yra labai plati ir suteikia galimybę naudoti nepatikimus 

elektroninio parašo sertifikatus. Protokolas taip pat leidţia vartotojui autentifikuotis serveriui taikant viešojo 

rakto kriptografiją, tačiau bendruoju atveju serverio ir vartotojo autentifikavimas yra išskaidytas į du atskirus 

protokolus. Kiekviena taikomoji programa turi turėti atskirą protokolo įgyvendinimą. 

SSL (angl. Secure Sockets Layer) protokolas ir jo įpėdinis TLS (angl. Transpot Layer Security) – 

universalūs ir plačiai paplitę kriptografiniai protokolai. Pagrindinė jų paskirtis – sukurti saugų ryšį tarp 

kliento ir serverio. Korporacijoje protokolą galima naudoti darbuotojų  ir įmonės klientų bendravimui su 

korporacijos serveriu. 

SSL protokolas vienareikšmiškai autentifikuoja subjektus. Uţšifruoti duomenys saugiai siunčiami 

patikimais duomenų perdavimo protokolais (pvz., TCP ar UDP) per interneto protokolus (IPv4 ir IPv6). 

Naudojant SSL, galima šifruoti visų taikomųjų programų ir aukštesnio lygmens protokolų informaciją. 

Daţniausiai SSL protokolu šifruojami elektroninio pašto protokolai SMTP ir POP3, pokalbių protokolas 

IRC, duomenų perdavimo protokolas FTP (toks protokolų derinys kitaip dar vadinamas FTPS), interneto 

puslapių protokolas HTTP (kitaip dar vadinamas HTTPS) ir daugelis kitų. Tačiau kiekviena taikomoji 

programa turi turėti atskirą protokolo įgyvendinimą. 

Siekiant uţtikrinti saugų bendravimą internetu, neuţtenka vien šifruoti duomenis. Tiek darbuotojams, 

tiek klientams (toliau vadinsime vartotojais) reikia patikimai autentifikuotis korporacijos serveryje, kad 
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pašaliniai asmenys negalėtų pakenti įmonės veiklai, apsimetę vartotojais. Kenkėjai gali imituoti korporacijos 

serverį ir taip suţinoti privačius vartotojų duomenis. Akivaizdu, kad tik pateikus vartotojo ar įmonės vardą 

subjektu pasitikėti negalima. Taikant kriptografinius protokolus, tikslinga ţinoti, kada ir kokiais duomenimis 

galima atlikti patikimą autentifikavimą. 

Atsiţvelgiant į siekiamą saugumo lygį, parenkami įvairūs parametrai. Daţnai uţtenka paprasto 

slaptaţodţio, tačiau nereikėtų pamiršti, kad siunčiant slaptaţodį viešuoju tinklu jis yra visiems matomas. 

Slaptaţodţius patartina siųsti saugiais ryšio kanalais, apsaugotais tokiais kriptografiniais protokolais kaip 

SSL. 

Siekiant supaprastinti autentifikavimo procesą, plačiai naudojami slapukai (angl. cookies). Tai maţi 

duomenų failai, saugantys informaciją apie vartotoją. Pakartotinai jungiantis prie interneto puslapio ar jį 

naršant, slapukais apsikeičia serveris ir vartotojas, kad nereikėtų kaskart įvesti slaptaţodţio. Pavyzdţiui, 

slapukai gali būti labai naudingi korporacijai kuriant interneto parduotuvę, kad nereikėtų pakartotinai 

autentifikuotis įdedant naują pirkinį į krepšelį. Tačiau reikia prisiminti, kad, norint saugiai naudoti slapukus, 

juos reikia siųsti kriptografiniu protokolu apsaugotu ryšio kanalu. Taip pat slapukai yra atvirai saugomi 

vartotojo kompiuteryje ir gali būti lengvai pasiekiami. Yra daugybė būdų išgauti slapukus, todėl juos naudoti 

net saugiame ryšio kanale reikia labai atsargiai. 

Norint uţtikrinti ypatingą saugumą, vien slaptaţodţių neuţtenka. Tokiu atveju korporacijoje patartina 

naudoti elektroninį parašą, tačiau turėti tik elektroninio parašo sertifikatą taip pat negana, mat pats 

sertifikatas tik susieja subjekto viešąjį raktą su pačiu subjektu. Bet kas gali gauti jūsų sertifikatą ir, apsimetęs 

jumis, nusiųsti sertifikatą kitam subjektui. Taigi be  duomenų apsaugos algoritmų sertifikatas autentiškumo 

neuţtikrina. Turimus elektroninio parašo sertifikatus reikia naudoti kartu su kriptografiniais protokolais, 

kurie uţtikrina, kad subjektas,  išsiuntęs sertifikatą viešuoju raktu,  taip pat turi ir privatųjį. 

14.2.4. DUOMENŲ ŠIFRAVIMO PRIEMONĖS 

Korporacija rizikuoja duomenis siųsdama trečiųjų šalių tinklais (pvz., internetu), net jei prieigos 

kontrolė ir autentifikavimo sistemos yra visiškai saugios. Duomenų šifravimas padeda apsisaugoti nuo 

galimų signalus perimančių kenkėjų. Tokiu atveju duomenų negali perskaityti tie, kurie neţino iššifravimo 

rakto. Net jei jie ir būtų perimti siunčiant internetu, jų vis tiek nebūtų galima perskaityti. Duomenų 

šifravimas gali būti naudojamas vidiniuose korporacijos tinkluose, tarp atskirų korporacijų ar atvirame 

internete,  perduodant privačius duomenis virtualiuoju privačiuoju tinklu (angl. virtual private network –  

VPN). 

Korporacijos kriptosistemoje duomenų šifravimo priemonės atspindi naudojamų kriptografinių 

algoritmų visumą. Skiriami šie pagrindiniai algoritmų tipai: 

 Slaptojo rakto šifras: blokiniai ir srautiniai duomenų šifravimo algoritmai. Bendraujančios 

šalys turi vieną  raktą, kuriuo uţšifruojami ir iššifruojami siunčiami pranešimai. 

 Viešojo rakto šifras: asimetriniai šifravimo algoritmai. Gavėjas paviešina savo viešąjį raktą, 

kuriuo siuntėjas uţšifruoja pranešimą. Uţšifruotą pranešimą gali iššifruoti tik siuntėjas, kuris 

vienintelis ţino atitinkamą privatųjį raktą. 

 Rakto apsikeitimo protokolas: jis naudojamas bendram slaptajam tarp kelių vartotojų raktui 

sudaryti. Visi vartotojai iš pradţių autentifikuojasi ir bendras slaptasis raktas sudaromas iš 

duomenų, apsikeistų ryšio metu. 

Bet kuris šifravimo metodas reikalauja papildomų skaičiavimų ir didina sistemos kompiuterių 

apkrovą. Konkrečią sistemą ir jos parametrus reikia pasirinkti atsiţvelgiant į norimą uţtikrinti saugumo lygį 

bei esamus išteklius. Reikėtų įvertinti šiuos veiksnius: 

 Viešojo rakto kriptosistemos skaičiavimai yra sudėtingesni ir jiems reikia daugiau išteklių. 

 Slaptojo rakto kriptosistemoje rakto slaptumas priklauso nuo visų šalių, naudojančių tą raktą. 

Jei bent viena šalis praras raktą, visų kitų šalių informacija bus nesaugi. 

 Viešojo rakto kriptosistemoje kiekviena šalis yra atsakinga tik uţ savo privačiojo rakto 

slaptumą. 
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Daţnai viešojo ir slaptojo rakto sistemos naudojamos kartu. Duomenys uţšifruojami naudojant sparčią 

simetrinę sistemą, o šifravimo raktas uţšifruojamas asimetrine sistema ir pridedamas prie siunčiamo 

pranešimo. 
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15. E. PINIGAI. FINANSINĖ KRIPTOGRAFIJA 

Šiuo metu e. pinigai yra teorinis tam tikrų virtualių pinigų modelis, tačiau netolimoje ateityje jie taps 

tokia pat realybe kaip ir banko kreditinės ar debetinės kortelės. Šiame skyriuje supaţindinsime su naujausiais 

kriptografijos taikymo būdais naujose finansinėse sistemose, kurių pagrindą sudaro e. pinigai. 

15.1. E. PINIGAS IR JO CIRKULIACIJOS SCHEMA 

Be įprastų popierinių ar metalinių pinigų, daugelis ţmonių jau įprato ir prie virtualių, esančių 

kreditinėse kortelėse. Taip pinigų ir monetų prikimštos piniginės pakeičiamos maţa, patogia nešiotis 

kreditine kortele. Pavogus tokią kortelę, negalima pasisavinti joje esančių pinigų, na, ţinoma, jei kortelės 

savininkas kokiu nors būdu pats neatskleis vagišiui savo PIN kodo. 

Ar būtų galima dar labiau patobulinti kreditinių kortelių sistemą?  

Pasirodo, galima, ir pirmieji ţingsniai šia kryptimi jau ţengiami. Tai – dar tik kuriama e. pinigų 

sistema, kurios mokslinis pagrindimas jau beveik baigiamas sukurti. 

E. pinigai – finansinės kriptografijos dalis, turinti uţtikrinti patogią ir saugią pinigų bei prekių 

(paslaugų) cirkuliaciją interneto tinkle tarp trijų pagrindinių subjektų: vartotojo, banko ir pardavėjo. 

Kaip būtų galima paaiškinti patogų e. pinigų gavimo ir išleidimo mechanizmą? Su kreditine kortele 

galime atlikti tris operacijas: paimti grynųjų, apmokėti sąskaitą prie kasos aparato ir pervesti pinigus. Visais 

šiais atvejais turime saugiai susisiekti su banku, kuris duoda leidimą atlikti šias operacijas. Kitaip sakant, 

kiekviena operacija vykdoma prijungties (on-line) reţimu su banku. Tačiau to nereikia atliekant įprastas 

operacijas su mums įprastais pinigais. Juk neklausiame banko, ar jis leidţia mums nusipirkti, pvz., elektros 

šviestuvą, jeigu piniginėje yra pakankamai šlamančiųjų. Jeigu išsiimsime grynųjų iš bankomato, bankas nė 

neţinos, kur juos išleidome. Taip uţtikrinamas mūsų anonimiškumas. Vadinasi, kuriama e. pinigų sistema 

turėtų uţtikrinti minėtas savybes – pinigų išleidimą atjungties reţimu ir anonimiškumą. Be to, turi būti 

uţtikrinta kriptografiškai saugi e. pinigų cirkuliacija.  

 

 

 15.1 pav. E. pinigo cirkuliacijos schema  

Ką reiškia kriptografiškai saugi e. pinigų cirkuliacija? Nesigilindami į kai kurias kitas svarbias 

detales, galime pasakyti, jog tai: 
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1. Vartotojo, banko ir pardavėjo autentifikacija, atliekant tam tikras e. pinigo išdavimo ar 

priėmimo operacijas. 

2. E. pinigo tikrumas. 

15.1 pav. pateikta bendra e. pinigų cirkuliacijos schema. Vietoj daugiskaitos „e. pinigai― vartosime 

vienaskaitą „e. pinigas―, nes būtent vieno e. pinigo atveju bus lengviau suprasti nagrinėjamus protokolus. Iš 

anksto sutarkime, kad visi ekonominiai subjektai savo pinigų (e. pinigų) sąskaitas laiko banke. Šiuo atveju 

tai galioja vartotojui ir pardavėjui. 

15.1. Apibrėžimas. E. pinigu vadinsime vartotojui banko išduotą e. dokumentą, kuriame nurodytas 

e. pinigo numeris, nominalas ir kuris pasirašytas banko parašu. 

15.1 pav. sunumeruotomis rodyklėmis paţymėtas e. pinigo cirkuliacijos ciklas, kurį sudaro šeši etapai.  

1. Vartotojas pateikia bankui reikalavimą išduoti jam, pvz., 100 litų nominalo e. pinigą. 

Reikalavimas – tai e. dokumentas, kuriame vartotojas nurodo savo sąskaitos numerį, pvz., 

123, ir e. pinigo nominalą, t. y. 100 Lt. Vartotojas pasirašo reikalavimą e. parašu ir prideda 

savo e. parašo sertifikatą. Reikalavimo pavyzdys pateiktas 15.2 pav. 

2. Bankas, gavęs vartotojo reikalavimą, patikrina jo parašą ir sąskaitą. Jeigu parašas tikras ir 

sąskaitos likutis ne maţesnis nei 100 litų, bankas išduoda vartotojui 100 litų e. pinigą su e. 

pinigo numeriu, pvz., 345, tokia pat suma sumaţina vartotojo sąskaitą ir įtraukia e. pinigo 

numerį 345 į savo duomenų bazę.  

 

100123 

Vartotojo  

e. parašas 

Vartotojo  

e. parašo 

sertifikatas 

15.2 pav. E. pinigo reikalavimo pavyzdys 

Bankas pasirašo išduotą e. pinigą ir, pridėjęs savo e. parašo sertifikatą, išsiunčia jį vartotojui. 

Toks e. pinigas atitinka e. dokumentą, kurio formatas pateiktas 15.3 pav. Kaip saugiai perduoti 

e. pinigus internetu, plačiau nenagrinėsime. Vienas iš būdų tai padaryti – naudotis https 

protokolu. 

 

100345 

Banko  

e. parašas 

Banko  

e. parašo 

sertifikatas 

15.3 pav. E. pinigo formato pavyzdys 

3. Vartotojas, gavęs 100 litų e. pinigą, nori iš pardavėjo nupirkti dovaną, pvz., „Seiko― firmos 

laikrodį. Jis siunčia pardavėjui uţsakymą, kuriame pateikia e. pinigą ir prekės pavadinimą. 

Uţsakymo pavyzdys pateiktas 15.4 pav. 
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100345 

Laikrodis 

SEIKO 

100 Lt 

Banko 

e. parašas 

Banko 

e. parašo 

sertifikatas 

15.4 pav. Uţsakymo pavyzdys 

4. Pardavėjas patikrina vartotojo e. parašą, perţiūri uţsakymą, patikrina, ar e. pinigas tikras, ir 

išsiunčia vartotojui prekę (arba nurodo, kur ją galima atsiimti). E. pinigo tikrumas nustatomas 

patikrinus, ar tikras banko e. parašas. 

5. Po dienos ar kelių pardavėjas nori depozituoti visus gautus e. pinigus savo banko sąskaitoje. 

Jis siunčia bankui savo e. parašu patvirtintą pranešimą, kuriame pateikia depozituojamą e. 

pinigą ir savo sąskaitos numerį, pvz., 999. Pranešimo pavyzdys pateiktas 15.5 pav. 

 

100345 

999 

Banko 

e. parašas 

Banko 

e. parašo 

sertifikatas 

Pardavėjo e. parašas 

Pardavėjo e. parašo sertifikatas 

15.5 pav. Pardavėjo pranešimas bankui 

6. Bankas patikrina pardavėjo e. parašą ir susieja jį su jo sąskaitos numeriu 999. Jeigu 

pardavėjo tapatybė atitinka sąskaitos numerį, bankas įvertina, ar e. pinigas tikras, patikrinęs 

savo e. parašą pinigui. Jeigu pinigas tikras, bankas papildo pardavėjo depozitinę sąskaitą 100 

litų suma. 

Kaip matome, e. pinigas yra tikras, jeigu tikras jo banko parašas. Tai nekelia ginčų tarp visų trijų 

dalyvių: vartotojo, banko ir pardavėjo. 

15.2. Klausimas. Kas gali būti kaltas ir kas nukentės bankui gavus du tuos pačius e. pinigus su tuo 

pačiu numeriu? 

Kaltas gali būti ir vartotojas, ir pardavėjas. Vartotojas apgavo pardavėją nupirkęs uţ tą patį e. pinigą 

du laikrodţius, o pardavėjas dėl darbų gausos neapsiţiūrėjo, kad dviejų e. pinigų numeriai sutampa. 

Kitu atveju pardavėjas, norėdamas apgauti banką, du kartus depozituoja po 100 litų į banko sąskaitą, 

siekdamas pralobti. Be to, jis visą kaltę gali versti vartotojui. 

Bankas neţino, kuo tikėti ir ką patraukti atsakomybėn. Jis nustato pardavėjo ir vartotojo tapatybes, 

tačiau negali priversti, kad sąţiningas pardavėjas tikrintų visus e. pinigų numerius. Be to, jis nenori prarasti 

savo kliento – sąţiningo pardavėjo. 

15.3. Klausimas. Kaip bankas galėtų nustatyti vartotojo tapatybę? 

Labai paprastai. Pardavėjui pateikus bankui reikalavimą išduoti e. pinigą, bankas įtraukia į savo 

duomenų bazę papildomą lauką, susiejantį e. pinigo numerį su vartotojo tapatybe. 

15.4. Klausimas. Ar gali sąţiningi vartotojai susitaikyti su mintimi, kad įvedus e. pinigus bankas 

galės nustatyti, kur ir kam vartotojas išleidţia kiekvieną savo centą? Gal geriau tokiu atveju visai 

atsisakyti e. pinigų ir grįţti prie įprastų? 

Kad nesukeltume vartotojų nepasitenkinimo, suformuluosime pagrindines, bet kol kas ne visas 

savybes, kuriomis turi pasiţymėti e. pinigas. 

15.5. Savybė. E. pinigas turi būti nesuklastojamas (unforgeable). Tai uţtikrina banko pasirašytas e. 

pinigas. 
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15.6. Savybė. E. pinigas turi būti išleidţiamas atjungties (off-line) reţimu banko atţvilgiu, t. y. be 

būtinybės susisiekti su banku atliekant operaciją. 

15.7. Savybė. E. pinigo išleidimas turi būti neatsekamas (untraceable), o vartotojas, išleisdamas e. 

pinigą, turi likti anonimiškas (anonymous) bankui. 

15.8. Savybė. Jeigu e. pinigo išleidimas yra dubliuojamas (double spending), bankas gali 

vienareikšmiškai nustatyti sukčių, nesvarbu, ar tai būtų vartotojas, ar pardavėjas. Tai yra e. pinigo 

dubliavimo prevencija (double spending prevention). 

Panagrinėsime, kaip sukurti e. pinigus, kurie tenkintų keturias išvardytas savybes ir neatvertų 

papildomų landų sukčiavimui. Norint uţtikrinti anonimiškumo savybę, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas yra 

aklasis e. parašas. 

15.2. AKLASIS E. PARAŠAS 

Pateiksime RSA kriptosistemos pagrindu sukurtą Chaumo aklojo e. parašo schemą (Chaum, et. al., 

1991). Aklojo e. parašo esmė:  

1. Vartotojas parengia reikalavimą e. pinigui gauti ir taip jį uţmaskuoja, kad niekas kitas 

negalėtų suţinoti reikalaujamo e. pinigo nominalo. 

2. Bankas pasirašo uţmaskuotą e. pinigo reikalavimą, o tuo pačiu ir e. pinigą. 

3. Vartotojas demaskuoja banko pasirašytą e. pinigą, tačiau išsaugo autentišką banko parašą ant 

e. pinigo nominalo. 

Aklojo e. parašo išeities duomenys: banko RSA kriptosistemos raktai PRB  d, VRB  (n, e), e. pinigo 

nominalas , pvz.,   100 (turima galvoje 100 Lt). 

Aklojo e. parašo protokolo etapai: 

1. Vartotojas atsitiktinai parenka skaičių r moduliu n ir uţmaskuoja , apskaičiuodamas reikšmę 

: 

 
 
   r

e
 mod n. (15.1) 

2. Bankas pasirašo , apskaičiuodamas atitinkamą e. parašą s: 

 s  ()
d
 mod n, (15.2) 

ir grąţina s vartotojui. 

3. Vartotojas demaskuoja parašą s, apskaičiuodamas s: 

 s  s  r
-1

 mod n. (15.3) 

Po demaskavimo vartotojas išsaugo autentišką banko parašą s e. pinigui . Tai įrodysime remdamiesi 

aritmetikos taisyklėmis, pateiktomis antrajame skyriuje. 

 s  s  r
-1

 mod n  ()
d
  r

-1
 mod n  (  r

e
)

d
  r

-1
 mod n  

d
  r

ed
  r

-1
 mod n. (15.4) 

Priminsime, kad RSA kriptosistemoje n yra sudėtinis skaičius, lygus dviejų pirminių skaičių p  q 

sandaugai. Skaičius e parenkamas tarpusavyje pirminis su (n)  (p - 1) (q - 1), kur  yra Oilerio fy funkcija, 

PRB  d apskaičiuojamas remiantis reikalavimu, kad e  d  1 mod (n), t. y. d  e
-1

 mod (n). Tada, 

remiantis liekanų aritmetika, e  d  1 + k (p – 1) (q – 1) ir  

r
ed

 mod n  r
1 + k(p - 1) (q - 1)

 mod n r r
k(p - 1) (q - 1)

 mod n. 

Remiantis Oilerio teorema, r
(n)

  r
(p - 1) (q - 1)

  1, tuomet  

r r
k(p - 1) (q - 1)

 mod n  r (r
(p - 1) (q - 1)

)
k
 mod n  r  1

k
 mod n  r mod n. 

Įrašę gautą reikšmę į (1.4), gauname 

 s  
d
  r  r

-1
 mod n  

d
 mod n. (15.5) 
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Dydis 
d
 moduliu n kaip tik ir yra banko e. parašas e. pinigui, kurio nominalas . 

Taigi pakartosime dar kartą: nors bankas pasirašo ant neţinia kokio (vartotojo uţmaskuoto) e. pinigo 

nominalo, po demaskavimo gaunamas autentiškas banko e. parašas ant vartotojo nustatyto e. pinigo 

nominalo. 

Padarėme prielaidą, kad vartotojas yra labai sąţiningas ir pateiks bankui uţmaskuotą e. pinigą , 

kurio tikroji vertė neviršys vartotojo pinigų sumos jo sąskaitoje. Tokiu atveju bankas neatseks, kam 

vartotojas išleis savo e. pinigą, ir bus išsaugotas vartotojo anonimiškumas. O kas bus, jei bankas pasirašys 

ant neţinia kokio nominalo e. pinigo esant nesąţiningam vartotojui (o tokių tikrai gali pasitaikyti)? Tada 

bankas net negalės atsekti, koks vartotojas tai padarė. Be to, vartotojas gali dubliuoti tą patį e. pinigą keletą 

kartų, įsigydamas uţ jį daug jo vertės prekių. Galima drąsiai teigti, kad tokių bankų, kurie pasirašinėtų 

neţinia ant ko, tikrai nėra, o jeigu ir buvo, tai visi jau seniai bankrutavo. 

Vadinasi, bankas turi sukurti tokį protokolą, kuris uţtikrintų didelę tikimybę niekam neleisti jo 

apgauti. Tam pasitarnaus aklojo e. parašo pagrindu sukurtas protokolas su papildomais saugikliais kovai su 

sukčiavimu. 

15.3. E. PINIGO DUBLIAVIMO PREVENCIJA, PASITELKUS 

PRIJUNGTIES REŢIMĄ 

E. pinigo dubliavimo prevenciją galima uţtikrinti visas e. pinigo išleidimo operacijas atliekant 

prijungties reţimu su banku, t. y. kiekvienai operacijai gaunant banko patvirtinimą. Kaip minėjome, tai 

realizuota kreditinių kortelių sistemoje. Ţinoma, turime teisę tikėtis tobulesnės e. pinigų sistemos nei 

kreditinės kortelės ir tuo pačiu išvengti operacijų vykdymo prijungties reţimu su banku. Reikia siekti, kad e. 

pinigas būtų išleidţiamas atsijungus nuo banko. 

15.4. E. PINIGO SUMOS FIKSAVIMO PROTOKOLAS 

Šis protokolas priklauso (challenge-response) stimulo-reakcijos protokolų klasei ir uţtikrina didelę 

tikimybę apsaugoti banką nuo vartotojo sukčiavimo, kad bankas neišduotų vartotojui didesnio nominalo e. 

pinigo, nei vartotojas skelbiasi norįs paimti. Protokolas vykdomas keturiais ryšio seansais tarp vartotojo ir 

banko. 

1. Vartotojas paruošia, pvz., 50 reikalavimų 100 litų e. pinigui gauti. Vartotojas maskuoja visus 

50 reikalavimų, parinkęs atitinkamus atsitiktinius skaičius r1, ..., r50, ir siunčia šiuos 

reikalavimus bankui. 

2.  Bankas atsitiktinai parenka vieną reikalavimą ir siunčia vartotojui pranešimą, kad jis 

demaskuotų likusius 49 reikalavimus. 

3. Vartotojas demaskuoja gautus iš banko 49 reikalavimus ir išsiunčia juos bankui. 

4. Bankas patikrina, ar e. pinigo nominalai yra vienodi visuose 49 reikalavimuose. Jeigu taip, 

prideda e. pinigo numerį prie likusio reikalavimo ir aklai pasirašo reikalavimą bei numerį. 

Tikimybė, kad vykdant šį protokolą vartotojas apgaus banką, yra 1/50  0,02. Iš tikrųjų tikimybė 

vartotojui atspėti, kokį reikalavimą pasirinks bankas, yra 0,02. Jeigu vartotojo ir banko sutartyje bus 

numatytos didelės baudos uţ tokį sukčiavimą, tada nė vienas vartotojas nerizikuos apgauti banką esant tokiai 

maţai sėkmės tikimybei. 

Šis protokolas yra pagalbinė kitų protokolų, naudojamų e. pinigo cirkuliacijai uţtikrinti, dalis. Prieš 

pateikiant kitus protokolus, reikia įvesti naują sąvoką – e. pinigo atsitiktinė identiškumo eilutė (random 

identity string – RIS). Šią eilutę sutrumpintai vadinsime RIS. 
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15.5. ATSITIKTINĖ IDENTIŠKUMO EILUTĖ (RIS) 

Šią eilutę formuoja vartotojas, rengdamas e. pinigo išdavimo reikalavimą. RIS turi pasiţymėti šiomis 

savybėmis: 

1. Ji turi būti skirtinga kiekvienai e. pinigo mokėjimo operacijai. 

2. Tik vartotojas gali suformuoti teisingą RIS ir tik jis yra uţ tai atsakingas. 

3. Dvi skirtingos RIS ant to paties e. pinigo (t. y. e. pinigo su tuo pačiu numeriu) turi leisti 

bankui išaiškinti vartotojo tapatybę. 

Ţemiau pamatysime, kad trečioji savybė leidţia bankui nustatyti sukčių, t. y. tą, kuris nori dubliuoti tą 

patį e. pinigą. Tai leidţia sudaryti protokolą, galintį valdyti e. pinigo cirkuliacijos procesą. Galima sakyti, 

kad šis protokolas turi uţtikrinti 15.5–15.8 savybes. Jeigu e. pinigo išleidimas yra dubliuojamas (double 

spending), bankas gali vienareikšmiškai nustatyti sukčių, nesvarbu, ar tai būtų vartotojas, ar pardavėjas. Tai 

yra e. pinigo dubliavimo prevencija (double spending prevention). Deja, šie protokolai yra tik pirmas 

bandymas priartėti prie tikrų e. pinigų sistemos, nes jie turi tenkinti kai kurias papildomas sąlygas, kurių 

netenkina ţemiau pateikti e. pinigo protokolai. Apie tai kalbėsime šio skyriaus pabaigoje. 

Prieš aprašant e. pinigo cirkuliacijos protokolą, reikia prisiminti, kas yra santraukos funkcija (kitaip 

dar vadinama H funkcija), kuri buvo nagrinėjama ankstesniuose skyriuose. Laikysime, kad protokolo 

dalyviai turi tam tikrą H funkciją, pvz., SHA-1, kuri apibrėţiama taip: H : {0,1}
*
  {0,1}

l
, t. y. H(x)  y, kai 

x  {0,1}
*
 ir y  {0,1}

l
. 

Remiantis apibrėţimu, H funkcija yra vienkryptė (VKF), o tai reiškia, kad turint y algoritmiškai 

neįmanoma rasti tokio x  {0,1}
* 
, kad H(x)  y. 

15.6. E. PINIGO PAĖMIMO PROTOKOLAS 

Vartotojas ir bankas naudojasi šiuo protokolu tam, kad vartotojas galėtų pateikti bankui e. pinigo 

paėmimo reikalavimą, o bankas išduotų vartotojui e. pinigą ir būtų didelė tikimybė, kad vartotojas negali 

sukčiauti nei šio protokolo vykdymo metu, nei vėliau. Protokolas vykdomas penkiais etapais, kurių keturi 

pirmieji turi po vieną ryšio seansą tarp vartotojo ir banko. 

1. Vartotojas parengia, pvz., penkiasdešimt 100 litų e. pinigo paėmimo reikalavimų 1, ..., 50, 

kurie yra tokio pavidalo: 

 i  (i 123i, yi1, yi1,yi2, yi2, ..., yiK, yiK ); (15.6) 

čia i  100, kas atitinka 100 Lt reikalavimą; 123i yra vartotojo banko sąskaitos numeris su 

prijungtu indeksu i; i  1, ..., 50; K  1 ..., 50; yij  H(xij); yij H(xij'); xij ir xij yra RIS eilutės, 

kurios, kaip jau buvo minėta, parenkamos atsitiktinai ir be to visiems i, j tenkina lygybę: 

 xij  xij  VV; (15.7) 

čia  yra suma, pabičiui moduliu 2 (XOR); VV – vartotojo vardas, uţkoduotas kokiu nors 

skaičiumi ir leidţiantis nustatyti vartotojo tapatybę. 

Vartotojas maskuoja visus i ir apskaičiuoja i, naudodamas aukščiau pateiktą maskavimo algoritmą. 

Vartotojas siunčia i, i  1, ..., 50, bankui. 

2. Bankas atsitiktinai parenka kokį nors i, pvz., 33, ir padeda jį į šalį. Likusius 49 1, ..., 

32,  34, ..., 50 bankas grąţina vartotojui, reikalaudamas juos demaskuoti. 

3. Vartotojas demaskuoja 1, ..., 32,  34, ..., 50 ir atskleidţia bankui atitinkamas RIS {xij, 

xij}, išskyrus RIS, atitinkančią 33. Vartotojas siunčia 1, ..., 32,  34, ..., 50 ir juos 

atitinkančias RIS {xij, xij} bankui. 

4. Bankas patikrina, ar visi 1, ..., 32, 34, ..., 50 atitinka 100 Lt e. pinigą. Jei taip, tada patikrina, 

ar yij  H(xij), yij  H(xij), ir lygybę xij  xij  VV. Jeigu viskas tvarkoje, bankas aklai pasirašo 

33. Toliau trumpumo dėlei atmesime indeksą 33 ir priskirsime   33. Tada  
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atitinkančią RIS ţymėsime xj, xj, j  1, ..., K  50. Banko parašą ant   33 ţymėsime s. 

Bankas siunčia s vartotojui. 

5. Vartotojas, ţinodamas savo slaptą maskavimo konstantą r, demaskuoja s ir apskaičiuoja 

banko e. parašą e. pinigo reikalavimui   33. Tokiu būdu gaunamas e. pinigas, kuris 

nusakomas skaičių pora (, s). 

15.7. E. PINIGO MOKĖJIMO PROTOKOLAS 

Šis protokolas vykdomas tarp vartotojo bei pardavėjo ir aprašomas keturiais etapais. Pirmuosiuose 

trijuose etapuose pasitelkiami ryšio seansai tarp vartotojo ir pardavėjo. 

1. Vartotojas siunčia pardavėjui prekės uţsakymą kartu su e. pinigu (, s). 

2. Pardavėjas patikrina banko parašą s e. pinigo komponentei . Jeigu e. parašas tikras, siunčia 

vartotojui atsitiktinę bitų eilutę b1, ..., bK, kurios ilgis K  50. 

3. Vartotojas gauna b1, ..., bK ir, jeigu bj  0, atskleidţia pardavėjui xj, kitu atveju atskleidţia xj. 

Atitinkamus xj, xj vartotojas siunčia pardavėjui, kuriuos ţymėsime RISP. 

4. Pardavėjas tikrina, ar yj  H(xj) arba yj  H(xj). Jeigu lygybės galioja, pardavėjas priima e. 

pinigą ir išsiunčia prekes vartotojui. 

15.8. E. PINIGO DEPOZITAVIMO PROTOKOLAS 

Šis protokolas vykdomas tarp pardavėjo bei banko ir susideda iš dviejų etapų. Vykdomas tik vienas 

ryšio seansas pirmajame etape. 

1. Pardavėjas, gavęs iš vartotojo e. pinigą (, s), siunčia jį bankui kartu su atskleista RIS eilutės 

dalimi RISP. 

2.  Bankas patikrina savo parašą s e. pinigui  ir nustato, ar tas pats e. pinigas (e. pinigas su tuo 

pačiu numeriu) nebuvo pateiktas bankui. Jeigu nebuvo, tada bankas depozituoja e. pinigą į 

pardavėjo sąskaitą, padidindamas ją 100 litų suma. 

15.9. E. PINIGO CIRKULIACIJOS PROTOKOLŲ SAUGUMO ANALIZĖ 

E. pinigo paėmimo, mokėjimo ir depozitavimo protokolai sudaro e. pinigo cirkuliacijos ciklą. Kaip 

matome, visas ciklas reikalauja 4 + 3 + 1  8 ryšio seansų tarp protokolo dalyvių. 

Pakartosime, kad vykdant e. pinigo paėmimo protokolą vartotojo tikimybė apgauti banką paimant 

didesnį e. pinigą nei deklaruojama, yra 1/K  1/50  0,02. Kuo didesnis K, tuo ši tikimybė maţesnė. Galima 

daryti prielaidą, kad šis sukčiavimo būdas vartotojui neperspektyvus, nes vartotojas labai rizikuoja gauti 

dideles baudas jau pačioje sukčiavimo pradţioje. Tikimybė, kad vartotojas paims e. pinigą ne savo vardu, 

taip pat yra 1/K, tačiau tam yra ir kitos apsaugos priemonės banko duomenų bazėje. Todėl galima teigti, kad 

e. pinigo paėmimo protokolas yra pakankamai saugus, o jo saugumo lygis nusakomas parametru K. 

15.9. Klausimas. Kokį K reikia parinkti, kad vartotojo sukčiavimo tikimybė būtų 0,005? 

E. pinigo mokėjimo protokolo saugumas taip pat priklauso nuo K, tačiau gerokai daugiau. Jeigu 

pardavėjas atsitiktinai sugeneruoja K ilgio bitų seką b1, ..., bK, tai tokių sekų skaičius yra 2
K
. Vadinasi, jeigu 

vartotojas ir vėl nori sukčiauti, tikimybė, kad jis tam pačiam e. pinigui pateiks vienodas RISP, yra 1/2
K
  2

-K
  

2
-50

. Tokia galimybė yra netikėtina ir atmestina. Todėl vartotojas tam pačiam e. pinigui, esant tikimybei, 

artimai vienetui, pateiks pardavėjui skirtingas RISP, t. y. RISP1 ir RISP2, bandydamas du kartus su jomis 

mokėti. Taip apibrėţta RIS tenkina jai keliamus reikalavimus, pateiktus 15.5 skyrelyje. Tik vartotojas gali 

sukurti teisingą RIS, nes tai yra susiję su jo vardu VV, o H funkcija yra vienkryptė. Taigi pardavėjas negali 

apsimesti vartotoju ir klastoti jo RISP. 
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Tarkime, vartotojas yra rizikuojantis sukčius, bandantis du kartus pirkti uţ tą patį e. pinigą. Kaip 

minėjome, jis pateiks pardavėjui dvi skirtingas RISP1  RISP2. Tada bankas, gavęs iš pardavėjo e. pinigą (, 

s) ir RISP2, savo duomenų bazėje randa tą patį e. pinigą (, s) su RISP1, kuris skiriasi nuo RISP2. Kadangi 

teisingą RIS gali suformuoti tik vartotojas, jis iš karto nustato, kad tai – sukčiavimas. Bankui lieka nustatyti 

vartotojo vardą VV ir imtis sankcijų. Tam jis susumuoja moduliu 2 panariui RISP1 + RISP2 ir ieško skaičių 

sumos xij  xij  VV. Perţiūrėjęs visas sumas, jis tikrai ras bent vieną sumą, lygią VV. Taigi sukčius bus 

nustatytas. 

15.10. Klausimas. Kodėl ir kokia tikimybė, kad bent viena RISP1 ir RISP2 komponenčių suma bus 

lygi VV? 

Klaidinga manyti, kad didţiausi sukčiai yra vartotojai – jie veikiau yra sąţiningiausi ir maţiausiai 

apginti rinkos dalyviai. Panagrinėkime, kokių galimybių sukčiauti turi pardavėjai, juolab kad ir pasitikėjimas 

jais gana maţas. 

Tarkime, pardavėjas, kuriam kilo mintis apgauti banką, turi e. pinigą (, s) ir jį atitinkančią RIS. Tada 

jis, neturėdamas pakankamo išsilavinimo, du kartus, pvz., kas savaitę, pateikia bankui tuos pačius (, s) ir 

RIS. Bankas iš karto nustato sukčių. Labiau išsilavinęs nesąţiningas pardavėjas gali bandyti apgauti banką, 

visą kaltę suversdamas vartotojui. Tam jis turi pagaminti RISP1 ir RISP2 tam pačiam e. pinigui (, s). Tačiau 

kaip tai padaryti, jeigu, ţinodamas y1, ..., yK, jis negali apskaičiuoti xj, kuris tenkina lygybę yi  H(xj). Negana 

to, kad ir ţinodamas yj, jis turi rasti tokį xj, kad yj  H(xj), kai xj ir xj turi tenkinti lygybę xij  xij  VV. Tai 

neįmanoma jau vien todėl, kad H funkcija yra vienkryptė. Todėl pigiai pasipelnyti pardavėjas niekaip 

negalės, uţkraudamas atsakomybę vartotojui. 

Čia paminėtos kriptografinės atakos prieš e. pinigo cirkuliacijos protokolus yra pagrindinės, todėl 

galima teigti, kad, protokolo dalyviams pasirinkus pakankamai didelį K, šis protokolas uţtikrina saugią e. 

pinigo cirkuliaciją. 

15.10. KITOS E. PINIGO SAVYBĖS 

Sukurtas e. pinigas su jį atitinkančiu cirkuliacijos protokolu turi vieną gana rimtą trūkumą: vienas e. 

pinigas gali būti panaudotas vienai prekei nusipirkti. Dėl to kyla daug nepageidaujamų problemų ir klausimų: 

1. Ką daryti, jeigu e. pinigo vertė didesnė uţ prekės vertę? 

2. Ar kiekvienai prekei reikia paimti iš banko skirtingų e. pinigų, kurių nominalai atitinka prekių 

kainoraštį? 

3. Nors daugelio e. pinigų išleidimas tenkins vartotojo anonimiškumo reikalavimą, tačiau reikės 

daug ryšio seansų su banku, kad iš jo būtų pasiimtas reikiamas kiekis e. pinigų. 

Vienas šių problemų sprendimo būdų – pasinaudoti trečiąja patikima šalimi (third trust party – TTP), 

tačiau tai nesupaprastina cirkuliacijos protokolo. Mes nenagrinėsime šio klausimo plačiau, nes šis 

sprendimas dėl daugelio prieţasčių yra neperspektyvus. Kriptografijos mokslininkai pastaruoju metu 

daugiausia dėmesio skiria tam, kad būtų sukurti cirkuliacijos protokolai, uţtikrinantys šias e. pinigų savybes: 

15.11. Savybė. E. pinigai turi būti dalomi, t. y. vienas ir tas pats banko išduotas e. pinigas turi 

galimybę būti išleistas dalimis, įsigyjant prekes, kurių suma neviršija e. pinigo nominalo. 

15.12. Savybė. E. pinigo dalijimas neturi būti susietas su trečiosios patikimos šalies dalyvavimu. 

15.13. Savybė. Keleto e. pinigų paėmimas ir išleidimas turi būti efektyvesnis nei atskiri paėmimo ir 

išleidimo protokolai, vykdomi atskirai. 

Visai neseniai EUROCRYPT 2007 konferencijoje buvo pateiktas e. pinigų cirkuliacijos protokolas, 

tenkinantis 15.11–15.13 ir drauge 15.5–15.8 savybes. Tai pirmasis pasaulyje tokio tipo protokolas, kurį 

pasitelkus gali būti paimamas e. pinigas, kurio nominalas yra 2
L
; čia L – natūralusis skaičius. Be abejo, L yra 

apribotas, nes, pradedant tam tikru skaičiumi, tiek pinigų neturės niekas pasaulyje. Pvz., Lietuvos 

multimilijardierius gali paimti e. pinigą, lygų 2
32

. Tai sudarys 4294967296 Lt. E. pinigas, kurio nominalas 

yra 2
L
, gali būti išleidţiamas 2

l
 dalimis, kai 0  l  L. Kitaip sakant, smulkiausia e. pinigo dalis yra 2

0
  1 Lt, 

kiti nominalai – 2
1
  2LT, 2

2
  4 Lt ir t. t. Kaip matome, šie piniginiai ţenklai neatitinka įprastų pinigų 
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nominalų, kurie yra 1 Lt, 2 Lt, 5 Lt, 10 Lt ir t. t., tačiau perėjimas prie e. pinigų informacinėje visuomenėje – 

tik įpratimo reikalas. 

Naujų e. pinigų autoriai – Carardas ir Gougetas. Reikia tikėtis, kad šių ir kitų mokslininkų dėka 

maţdaug 2015 m. turėsime visaverčius e. pinigus, pakeisiančius mums įprastus metalinius ir popierinius e. 

pinigus bei elektronines mokėjimo korteles. 
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16. E. BALSAVIMAS 

Šiame skyriuje apibrėšime e. balsavimo sąvoką, išskirsime pagrindines jo taikymo kryptis, plačiau 

panagrinėsime e. balsavimo, paslepiant patį balsą, sistemas ir pateiksime realiai veikiančios Estijos e. 

balsavimo sistemos aprašymą. 

Kalbant apie elektroninio balsavimo sistemas, daţniausiai minimos tarpinės sistemos, kuriose rinkimų 

biuleteniai (balsai) tiesiogiai surenkami elektroniniu būdu. Taikant tokias sistemas, rinkėjas ateina į rinkimų 

apygardą, kurioje yra identifikuojamas bei autentifikuojamas įprastu būdu, t. y. atsakingi asmenys patikrina 

jo asmens tapatybės dokumentus. Jei rinkėjas turi teisę balsuoti toje rinkimų apygardoje, jam leidţiama tai 

daryti. Balsavimas vyksta uţdaroje kabinoje, kurioje vietoj popierinio biuletenio stovi balsų rinkimo 

terminalas. Rinkėjui nereikia autentifikuotis – jis tiesiog turi paţymėti terminale savo pasirinkimą. Tokioje 

sistemoje kriptografiniai algoritmai nenaudojami. Teigiama, kad balsavimo sąţiningumas uţtikrinamas 

fizinėmis priemonėmis. Deja, daugeliu atvejų šios priemonės gali būti neveiksmingos. 

Šiame skyriuje sugrieţtinsime e. balsavimo sistemos apibrėţimą. 

16.1. Apibrėžimas. Elektroninio balsavimo (e. balsavimo) sistema yra tokia sistema, kurioje 

rinkėjai identifikuojami, autentifikuojami bei jų balsai surenkami tiesiogiai elektroniniu būdu (pvz., 

internetu ar kitomis ryšio priemonėmis). 

Remiantis šiuo apibrėţimu, rinkėjai turi turėti elektroninio identifikavimo priemones ir dėl to atsiranda 

galimybė balsuoti nesant rinkimų apygardoje, t. y. savo pasirinkimą perduoti internetu. 

Pageidautinos e. balsavimo sistemų savybės: 

1. Balsuoti gali tik įgaliotieji rinkėjai. 

2. Niekas negali balsuoti daugiau kaip kartą. 

3. Išsaugomas balsų slaptumas. 

4. Niekas negali suklastoti kito rinkėjo balso. 

5. Rezultatas apskaičiuojamas teisingai ir vienareikšmiškai. 

6. Bet kas gali patikrinti rezultatą. 

7. Sistema turi būti atspari trikdţiams, t. y. turi veikti esant ir nesąţiningoms šalims. 

8. Rinkėjas, net ir norėdamas, negali įrodyti, kaip balsavo. 

Daugumą šių savybių nesunku patenkinti, tačiau sudėtinga uţtikrinti, kad bet kas galėtų patikrinti 

rinkimų rezultatus. Kadangi beveik nėra realiai egzistuojančių sistemų, kurios tenkintu šį reikalavimą, jis 

daugiau nagrinėjamas teoriškai. 

Realioms balsavimo sistemoms papildomai keliami šie reikalavimai: 

1. Rinkėjas negali keisti savo balso. 

2. Niekas kitas negali nustatyti, uţ ką balsavo konkretus rinkėjas. 

3. Rinkėjas gali balsuoti tik uţ jo rinkimų  apylinkėje iškeltus kandidatus. 

Toliau apţvelgsime pagrindines balsavimo sistemų kryptis ir detaliau panagrinėsime balso slaptumo 

kryptį. Taip pat apţvelgsime Estijos balsavimo sistemą. 

16.1. E. BALSAVIMO SISTEMOS 

Svarbiausias e. balsavimo sistemų uţdavinys – balsų privatumo ir konfidencialumo uţtikrinimas, tuo 

pačiu išsaugant jų autentiškumą ir patikimą galutinio balsavimo rezultato apskaičiavimą. 

Teoriškai ideali e. balsavimo sistema turi būti pagrįsta saugiu kelių šalių padalytu  skaičiavimu. Tačiau 

tokios sistemos yra nepraktiškos, nes reikalauja didelių skaičiavimo sąnaudų, be to, tokiu atveju turi 

bendradarbiauti visi rinkėjai. Sunku ir įsivaizduoti, kad visi Lietuvos rinkėjai (kurių yra per milijoną) galėtų 

vienu metu bendrai dalyvauti rinkimuose, todėl praktikoje daţniau taikomas įgaliotos balsavimo institucijos 

(rinkimų komisija) modelis, taip pat   specialiai balsuoti skirti protokolai, kuriais rinkėjas bendrauja su 
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institucijomis naudodamasis įprastais ryšio kanalais (internetu) bei kompiuteriu. Šių balsavimo protokolų 

tikslas – uţtikrinti, kad rinkimų komisijos negalėtų nustatyti, kas ir uţ ką balsavo, bet galėtų patikrinti balsų 

tinkamumą ir teisingai apskaičiuoti rinkimų rezultatus. 

Skiriamos dvi pagrindinės elektroninių balsų privatumo išsaugojimo kryptys: 

1. Rinkėjo tapatybės slaptumas. 

2. Balso slaptumas. 

Pirmuoju atveju laikoma, kad yra anoniminis kanalas, kuriuo rinkimų komisija gauna biuletenius, bet 

negali nustatyti, kas juos siuntė. Reikia nustatyti gautų anoniminių biuletenių galiojimą (teisėtumą), aptikti 

visus daugkartinius to paties asmens balsus ir patikrinti, ar visi balsavę rinkėjai turėjo tam teisę. Rinkėjo 

tapatybės slaptumui uţtikrinti naudojamas vadinamasis aklojo e. parašo protokolas. Šioje knygoje plačiau 

nenagrinėsime tokių balsavimo sistemų, tačiau skaitytojai gali apie jas paskaityti „Kriptografijos teorijos― 

mokomojoje knygoje. 

Balso slaptumą uţtikrinančioje sistemoje rinkimų komisija gali identifikuoti rinkėją, tačiau jo balsas 

yra uţšifruotas ir jai neţinomas. Idealiu atveju siekiama, kad sistema leistų suskaičiuoti kiekvieną ir visus 

balsus jų neiššifruojant – iššifruoti tik gautą galutinį rezultatą. Šifrai, pasiţymintys tokia savybe, vadinami 

homomorfiniais. 

Tačiau yra ir kitas balsų slaptumo uţtikrinimo būdas. Tai – sumaišymo procedūra. Šiuo atveju 

kiekvienas balsas iššifruojamas atskirai, tačiau tik tada, kai balsai sumaišomi ir neįmanoma jų susieti su bet 

kokiu rinkėjų sąrašu. Taigi šiose sistemose reikia saugiai atskirti rinkėjo identifikacinius duomenis nuo jo 

uţšifruoto balso. 

Balso slaptumą uţtikrinančioje sistemoje paprastai taikomas elektroninio voko principas. Ši e. 

balsavimo koncepcija panaši į balsavimo paštu metodą išankstinio balsavimo metu: 

1. Rinkėjas prisistato balsavimo komisijai. 

2. Rinkėjas uţpildo biuletenį ir įdeda jį į pirmąjį (vidinį) voką. 

3. Šis vokas įdedamas į kitą (išorinį) voką, ant kurio uţrašomi rinkėjo duomenys. 

4. Vokas perduodamas rinkėjo rinkimų apygardai, kurioje patikrinama rinkėjo teisė balsuoti. Jei 

rinkėjas yra teisėtas, išorinis vokas atplėšiamas ir anoniminis vidinis vokas dedamas į 

balsadėţę. 

E. balsavimas vyksta panašiai: e. rinkėjas uţpildo vidinį e. voką, t. y. biuletenį. Voko uţklijavimą čia 

atitinka uţšifravimas rinkimų sistemos (komisijos) viešuoju raktu. Šį voką rinkėjas „įdeda― į išorinį voką ir jį 

pasirašo savo e. parašu (16.1 pav.). 

 

16.1 pav. Elektroninio voko metodas 

E. voko formavimas: 

1. Sudaroma rinkmena, kurioje nurodomas balsavimo rezultatas ir prie jo prijungtas atsitiktinis 

skaičius. 

E. parašas

Rinkimų 

komisijos 

viešasis 

raktas

Asimetrinis 

šifravimas

Rinkėjo 

privatusis 

raktas

Vidinis vokas

Išorinis vokas
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2. Pranešimas uţšifruojamas viešuoju rinkimų komisijos raktu. 

3. Pranešimas pasirašomas privačiuoju rinkėjo raktu. 

Atsitiktinis skaičius, formuojant e. voką, prijungiamas rinkėjo balsui uţmaskuoti, t. y. kad skirtųsi 

vienodi skirtingų rinkėjų balsai. Jei du rinkėjai balsuotų uţ tą patį kandidatą, be atsitiktinio skaičiaus 

uţšifruoti jų balsai (tuo pačiu rinkimų komisijos viešuoju raktu) sutaptų. 

16.2. Pavyzdys. Panagrinėkime e. balsavimo sistemą, kurioje taikomas e. voko principas ir 

naudojama RSA kriptosistema. Rinkėjo viešasis raktas (VR) yra (143, 67), privatusis (PR) – 43. 

Rinkimų komisijos VRRK = (143, 13), PRRK = 37. 

Pirmasis etapas – rinkėjo identifikavimas ir autentifikavimas. Nustačius ir patikrinus  tapatybę, 

rinkėjui pateikiamas biuletenis, kuriame nurodyti trys kandidatai su numeriais 1, 2 ir 3. 

Tarkime, rinkėjas nusprendţia balsuoti uţ antrąjį kandidatą. Tokį jo pasirinkimą ţymės vienas 

skaičius – 2. Prie šio skaičiaus reikia pridėti atsitiktinai sugeneruotą skaičių. Per daug neišplėsdami 

skaičiavimų pridėkime vienaţenklį skaičių, pavyzdţiui, 7. Gautas skaičius 27 uţšifruojamas 

rinkimų komisijos viešuoju raktu ir taip suformuojamas vidinis vokas, kurio šifrograma 

 c = 27
13

 mod 143 = 92. 

Gauta šifrograma pasirašoma rinkėjo privačiuoju raktu, ir gaunamas išorinis vokas su parašu 

 s = 92
43

 mod 143 = 53. 

Rinkėjo balsą sudaro vidinio e. voko šifrograma ir e. parašas, t. y. (92, 53). Kartu pridedami rinkėjo 

identifikaciniai duomenys (pvz., viešojo rakto sertifikatas). Šis balsas saugiais kanalais (pvz., per 

SSL/TSL) perduodamas rinkimų komisijai. 

Skaičiuojant balsus, pirmiausia patikrinama, ar visi e. parašai galioja, t. y. ar visi rinkėjai turėjo 

teisę balsuoti ir ar balsai nebuvo pakeisti. E. parašams tikrinti  naudojami rinkėjų viešieji raktai. 

Šiame pavyzdyje tikrinsime tik tai, ar nebuvo pakeistas pats balsas ir ar rinkėjo VR atitinka jo PR. 

Kadangi 

 53
67

 mod 143 = 92 = c, 

t. y. e. parašo tikrinimo rezultatas sutampa su uţšifruoto balso reikšme, vadinasi,  parašas (taigi ir 

pats balsas) nebuvo suklastotas. 

Paskui visa rinkėjo identifikacinė informacija atskiriama nuo uţšifruoto balso, o pats balsas 

priskiriamas konkrečiai rinkimų apylinkei. Surūšiuoti šifruoti balsai perduodami balsų skaičiavimo 

programai, kuria balsai iššifruojami naudojant PRRK:  

 92
37

 mod 143 = 27. 

Atskyrus atsitiktinį skaičių 7, patikrinama, ar pasirinktas numeris 2 atitinka rinkimų  apylinkės 

sąrašą, ir suskaičiuojami balsavimo rezultatai. 

Šiame pavyzdyje yra tik vienas balsas, todėl jei rinkimai pripaţinti galiojančiais, juos laimėjo 

antrasis kandidatas. 

16.3. Uždavinys. Gauti keturių rinkėjų uţšifruoti e. balsai su e. parašais: s1 = (53, 36), VR1 = 17; s2 

= (30, 123), VR2 = 3; s3 = (7, 46), VR3 = 7; s4 = (97, 111), VR4 = 27. E. parašui ir šifravimui 

naudojama RSA kriptosistema, kurios n = 187. Patikrinkite e. parašus ir atmeskite balsus su 

negaliojančiais e. parašais. Likusius (galiojančius) balsus iššifruokite ir nustatykite laimėjusio 

kandidato numerį (pirmasis gauto rezultato skaitmuo), kai PRRK = 37. 

16.2. E. BALSAVIMO SAUGUMAS 

Sprendţiant saugumo klausimą, neapsiribojama vien vietos, kurioje kaupiami balsai, saugojimu. E. 

balsavimo sistemos taip pat apima šias saugumo sritis: 

 Autentifikavimas. 

 Privatumas/konfidencialumas. 

 Vientisumas. 

 Neišsiginamumas. 



KRIPTOGRAFINĖS SISTEMOS 

152 

 

16.2.1. AUTENTIFIKAVIMAS 

Autentifikavimas yra tikrinimas, ar pareiškimas dėl tapatybės arba teisės balsuoti yra teisingas. Šio 

proceso metu siekiama atsakyti į klausimus „kas tu esi?― ir „ar tu turi teisę balsuoti?―.  

E. balsavimo sistemose svarbūs du autentifikavimo aspektai: 

 tapatybės tikrinimo; 

 teisės balsuoti tikrinimo. 

Kai kuriuose e. balsavimo scenarijuose šie du autentifikavimo aspektai gali būti glaudţiai susiję. 

Patikrinus balsuotojo tapatybę, asmenų, kuriems leista balsuoti, sąrašas gali būti naudojamas tikrinant teisę 

balsuoti. Kitais atvejais balsuotojo tapatybė turi likti slapta ir negali  būti atskleista balsavimo metu. Šiuo 

atveju kai kuriose sistemose numatytas aiškus tapatybės patvirtinimo, kuris kartais atliekamas prieš rinkimus, 

atskyrimas nuo teisės balsuoti tikrinimo, atliekamo balsavimo metu. Kitas mechanizmas gali būti 

naudojamas siekiant uţtikrinti balsuotojo tapatybės slaptumą balsavimo metu (t. y. rengiant anoniminius 

rinkimus). 

Tapatybė nustatoma pagal patikimus balsuotojo poţymius, tokius kaip ranka parašytas adresas, 

parašas ir pan., bei kitus dokumentinius įrodymus, pvz., asmens paţymėjimą (pasą, vairuotojo, darbuotojo 

paţymėjimus ir kt.) Daţnai tai atliekama sudarant rinkėjų sąrašą, o tai vyksta gerokai anksčiau nei patys 

rinkimai. 

Teisės balsuoti autentiškumo tikrinimas gali vykti įvairių proceso etapų metu. Pirminis autentiškumo 

tikrinimas gali būti atliktas drauge su balsuotojo tapatybės tikrinimu registracijos metu, tačiau jeigu rinkimų 

scenarijus reikalauja balsuotojo anonimiškumo ir balsavimo biuletenio slaptumo, balsuotojo tapatybė ir 

balsai turi būti atskirti balsavimo proceso metu. Tai balsavimo sistema gali padaryti keliais būdais, 

apimančiais, bet neapsiribojančiais ţemiau nurodytais variantais: 

 Teisės balsuoti autentifikavimas pats neatskleidţia balsuotojo tapatybės – jis tik  patvirtina, 

kad asmuo turi įstatymais pagrįstą teisę balsuoti. 

 Patikrinus vartotojo tapatybę ir teisę balsuoti, balsai aiškiai atskiriami nuo balsuotojo 

tapatybės, t. y. balsuotojo tapatybės nustatymas vyksta prieš rinkimų biuletenius padarant 

anonimiškus. 

Visais atvejais autentiškumo patvirtinimas, vykstantis balsuotojui nurodţius savo pasirinkimą, turi 

uţtikrinti šio pasirinkimo privatumą pagal jurisdikcijos teisę ir rinkimų taisykles. Galiausiai, skaičiuojant ir 

tikrinant balsus, būtina uţtikrinti galimybę patikrinti, ar balsus atidavė tie, kurių teisės balsuoti 

autentiškumas buvo patvirtintas. 

16.2.2. PRIVATUMAS, KONFIDENCIALUMAS 

Tai uţtikrinimas, kad informacija apie balsuotojus ir jų balsus nebus atskleista, išskyrus tuos atvejus, 

kai tai bus būtina skaičiuojant balsus ir tikrinant, ar teisingi rezultatai. Kitais atvejais neturėtų būti įmanoma 

suţinoti, kaip balsavo konkretus rinkėjas. Be to, iki rinkimų pabaigos neturėtų būti įmanoma gauti balsų 

pasiskirstymo rezultatų. 

Vartotojui nutolus nuo balsavimo sistemos, kyla pavojus, kad balsavimo informacija gali būti 

atskleista perėmus siunčiamą informaciją. To išvengiama uţšifravus ryšio tinklu siunčiamus duomenis. 

Kita didelė grėsmė balsų konfidencialumui sistemos viduje – balsų kaupimas. Kenkėjo įdiegtai 

programinei įrangai neturėtų būti įmanoma prasiskverbti į balsavimo sistemą ir gauti duomenis apie rinkėjų 

balsus. Kenkėjo veiklos riziką gali sumaţinti fizinė kontrolė, t. y. kruopštus sistemos veikimo tikrinimas ir 

kitų  balsavimo sistemų apsaugos priemonių naudojimas. 

Balsavimo rezultatai neturėtų būti suţinomi iki rinkimų pabaigos. Šio tikslo įgyvendinimo priemonės 

– prieigos kontrolės mechanizmai, labai atidi balsavimo sistemos procedūrinė kontrolė ir įvairūs rinkimų 

duomenų apsaugos metodai,  pasitelkus šifravimo algoritmus. 
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16.2.3. VIENTISUMAS 

Tai uţtikrinimas, kad rinkimų balsai yra teisingi ir nesuklastoti. Sudarius kandidatų ir rinkėjų sąrašus, 

turi būti uţtikrinta, kad kiekvienam balsuotojui bus pateikta teisinga balsavimo informacija, t. y. tinkamas 

balsavimo biuletenis pagal jo rinkimų apygardą. Be to, rinkimų komisijai gavus balsą, svarbu, kad jis būtų 

tinkamai saugomas tol, kol prasidės balsų skaičiavimas ir tikrinimas. 

Kartu su siunčiamais balsais rinkėjai turi siųsti ir autentifikavimo kodą. Šie kodai apsaugo balsavimo 

biuletenių informacijos ir balsų, siunčiamų į (iš) nuotolinį rinkėjų terminalą per ryšio tinklą, vientisumą nuo 

galimų atakų. Biuletenių ir balsavimo informacijos vientisumą, išsaugomą kompiuterio sistemose, iki tam 

tikros ribos gali apsaugoti fizinė kontrolė ir kruopštus sistemos tikrinimas, tačiau daug didesnį pasitikėjimą 

balsavimo informacijos vientisumu gali kelti e. parašų ar panašios kriptografinės apsaugos duomenų 

„antspaudavimo― sistemos.  

Rinkėjo privatumo išsaugojimas ir balsavimo vientisumo uţtikrinimas – pagrindiniai iššūkiai kuriant 

efektyvią e. balsavimo sistemą. 

16.2.4. NEIŠSIGINAMUMAS 

Tai garantija, kad balsuotojas negalės paneigti savo atliktų veiksmų. E. balsavimo sistemose tapatybės 

nustatymas reikalauja uţtikrinti, kad ţmonės, prisistatantys kaip teisėti dalyviai (rinkėjai, rinkimų 

darbuotojai ir kt.), iš tikrųjų yra tie, kuo prisistato. Neišsiginamumas reikalauja uţtikrinti, kad identifikuotas 

dalyvis negalėtų sėkmingai išsiginti savo veiksmų, priskirtų jam identifikavimo mechanizmu, ir teigti, jog iš 

tikrųjų juos atliko kaţkas kitas. Šie du reikalavimai yra susiję tuo, kad sistema, turinti nepriekaištingą 

tapatybės nustatymo mechanizmą ir neginčytiną visų veiksmų įrodymą, neleidţia išsiginti savo veiksmų. 

Neišsiginamumas taip pat reikalauja, kad sistema garantuotų, jog su identifikuotu dalyviu tinkamai 

susiję atlikti veiksmai liks nepakeisti, o pakeitimo atveju bus galima nustatyti šį faktą. Pavyzdţiui, turėtų būti 

uţtikrinta, kad patvirtintas kandidatų sąrašas iš tiesų yra gautas iš įgalioto rinkimų komisijos darbuotojo, o 

uţpildyti rinkimų biuleteniai – iš įgaliotų rinkėjų. Abiem atvejais sistema turi uţtikrinti, kad duomenys iš 

tiesų liko nepakeisti nuo tada, kai juos paruošė e. balsavimo dalyviai. 

Neišsiginamumas nėra tik techninė sistemos savybė. Jis taip pat reikalauja tam tikros  skaidrios 

politikos, atsiţvelgiant į pasirinktą technologiją. Pavyzdţiui, e. parašo aplinkoje pasirašyti duomenys gali 

būti labai patikimai priskiriami privačiojo rakto (privačiųjų raktų) turėtojui (-ams), ir galima įrodyti, kad 

vėliau jie nebuvo pakeisti. Tačiau šių savybių pripaţinimo strategija turi būti labai aiški tokiais klausimais 

kaip slaptųjų raktų turėtojų atsakomybė, taip pat  turi būti numatytos procedūros pranešti apie pamestus ar 

pavogtus slaptuosius raktus. Be to, ypač mišraus tipo rinkimuose (kuriuose rinkėjai gali pasirinkti vieną iš 

kelių balsavimo būdų) daţnai gali būti pageidaujama įdiegti patikimas laiko ţymas rinkimų duomenų sraute, 

kurios galėtų padėti nustatyti biuletenių pripaţinimo kriterijus ar padėti išspręsti klausimus, susijusius su tam 

tikrais įvykiais (pvz., pranešimai apie pamestus kriptografinius raktus ar atiduotus balsus). Pati  laiko 

informacija nebūtinai turėtų leisti automatiškai spręsti tokio tipo klausimus, bet aiškus įvykių išdėstymas 

galėtų pateikti duomenis, kurie padėtų priimti sprendimus, atsiţvelgiant į nustatytą rinkimų politiką. 

16.2.5. NUOTOLINIO BALSAVIMO SAUGUMO PROBLEMOS 

Dauguma naujų rinkimų sistemų šiuo metu yra vertinamos. Siekiama pasiūlyti variantus, kai rinkėjo ir 

rinkimų pareigūnų bendravimas vyksta aplinkoje, kurią nevisiškai kontroliuoja ir stebi rinkimų pareigūnai ir 

(ar) stebėtojai (pvz., internetas, privatusis tinklas, telefonai, kabelinių televizijų tinklai ir kt.). Šiose 

„nuotolinėse― ir „nepriţiūrimose― aplinkose yra keletas konkrečių saugumo problemų ir klausimų:  

 Iš kur aš ţinau, kad man pateikta informacija apie kandidatus yra teisinga? 

 Iš kur aš ţinau, kad mano balsas teisingai įrašytas? 

 Iš kur aš ţinau, kad nėra „ţmogaus viduryje―, kuris pakeis mano atiduotą balsą? 
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 Iš kur aš ţinau, kad esu prijungtas prie tikro e. balsavimo serverio, kuris įrašys mano balsą, o 

ne prie apsimestinio, kuris iš tikrųjų išmes mano balsą? 

 Iš kur aš ţinau, kad kuris nors sistemos komponentas neturi kenkėjiškos įrangos,  gebančios 

pakeisti man pateikiamus balsavimo pasirinkimus ar pakeisti mano balsą? 

Konkrečių rinkimų tipas lemia, kokios įtakos turi aukščiau išvardytos problemos, taip pat ar jos kelia 

realią grėsmę balsavimo procesui bei rinkimų rezultatams. 

16.3. ESTIJOS E. BALSAVIMO SISTEMA 

Estijos e. balsavimo sistema buvo kuriama taip, kad būtų kuo panašesnė į įprastą balsavimą, bet tuo 

pačiu buvo siekiama uţtikrinti bent jau tokio pat lygio saugumą. 

2007 m. parlamento rinkimuose 19,8 proc. gyventojų dalyvavo išankstiniame balsavime (iš viso 

balsavime dalyvavo 61 proc.). Iš jų 18 proc.,  arba 30 275  piliečiai,  balsą pateikė elektroniniu būdu (2005 

m. rinkimuose tokių buvo 9 317) (The National Election Committee, 2007). 

Elektroniniu būdu savo balsą rinkėjai gali atiduoti išankstinio balsavimo metu. Jis vyksta nuo šeštos 

iki ketvirtos dienos prieš pagrindinę rinkimų datą. Įstatymais reglamentuoti šie balsavimo sistemos 

reikalavimai (The National Election Committee, 2005): 

1. Išankstinio balsavimo dienomis rinkėjai gali balsuoti elektroniniu būdu Nacionalinio rinkimų 

komiteto interneto puslapyje. 

2. Rinkėjas identifikuojasi naudodamasis sertifikatu, įrašytu į išduotą identifikacinę  kortelę. 

3. Identifikavus rinkėją, interneto puslapyje jam pateikiamas bendras rinkėjo  deklaruotos 

gyvenamosios vietos rinkimų apygardos kandidatų sąrašas. 

4. Rinkėjas interneto puslapyje nurodo, kuriam kandidatui atiduoda savo balsą,  ir jį patvirtina 

pasirašydamas elektroniniu būdu jam suteiktu sertifikatu, kuris taip pat  įrašytas į jam išduotą 

identifikacinę kortelę. 

5. Interneto puslapyje pateikiamas pranešimas, kad balsas yra uţregistruotas. 

6. Rinkėjas gali keisti savo elektroninį balsą išankstinio balsavimo metu (nuo šeštos iki ketvirtos 

dienos prieš rinkimų datą). Tai galima padaryti dviem būdais: 

a) balsuojant elektroniniu būdu; 

b) balsuojant rinkimų apygardoje. 

Estijos balsavimo sistemoje rinkėjams identifikuoti naudojamos identifikacinės kortelės. Tai lustinės 

kortelės su apsaugota atmintine, kurioje yra rinkėjo privatusis raktas. Kiekvienas Estijos pilietis gali gauti 

identifikacinę kortelę, į kurią įrašytas sertifikatas, leidţiantis e. identifikaciją ir e. parašą. 2007 metų 

pradţioje jau buvo išduota daugiau kaip milijonas identifikacinių kortelių, taigi jas turi apie 90 proc. 

balsavimo teisę turinčių gyventojų. 

Kiekvienas rinkėjas gali keisti savo sprendimą – e. rinkėjas gali balsuoti pakartotinai, o jo ankstesnis 

balsas bus anuliuotas. Jei rinkėjas balsuoja rinkimų apygardoje, elektroniniu būdu pateiktas jo balsas 

ištrinamas, t. y. tradiciniam balsavimui suteikiamas pirmumas. 

Estijos e. balsavimo sistema tenkina šiuos pageidautinus e. balsavimo sistemų reikalavimus: 

1. Balsuoti gali tik tam teisę turintys piliečiai. 

2. Niekas negali balsuoti daugiau kaip kartą: nors rinkėjas ir gali balsuoti daug kartų, tačiau tik 

paskutinis jo pasirinkimas bus įskaičiuotas, o kiti balsai – anuliuoti. 

3. Išsaugomas balsų slaptumas: rinkėjo balso konfidencialumą uţtikrina asimetrinis šifravimas, o 

iššifruoti balsai visiškai atskiriami nuo rinkėjo tapatybės. 

4. Niekas negali suklastoti balsuotojo balso: balso autentiškumą uţtikrina rinkėjo e. parašas. 

5. Rezultatas suskaičiuojamas teisingai. Tai garantuoja rinkėjo ir rinkimų komisijos tarpusavio 

pasitikėjimas. Balsų skaičiavimo kontrolės priemonės uţtikrina audito kontrolę. 
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6. Sistema turi būti atspari trikdţiams, t. y. turi veikti esant ir „blogoms― šalims. Jei atsirastų 

nesąţiningų rinkėjų, kurie klastotų balsus, sistema neautentiškus balsus anuliuotų ir rezultatą 

skaičiuotų su likusiais balsais. 

7. Turėtų būti neįmanoma priversti rinkėją atskleisti, kaip jis balsavo, nes rinkėjas niekaip negali 

įrodyti savo pasirinkimo. Jei būtų bandoma nupirkti rinkėjo balsą,  jam niekas netrukdytų po 

penkių minučių pakeisti savo pasirinkimą arba tai padaryti rinkimų apygardoje rinkimų dieną. 

Kaip matome, netenkinamas tik reikalavimas, kad bet kas gali patikrinti rezultatą, tačiau šis 

reikalavimas yra labiau teorinis. 

16.3.1. E. BALSAVIMO SISTEMA 

Balsavimo sistemos įvesties ir išvesties parametrai pateikti 16.2 pav. 

 

16.2 pav. E. balsavimo sritis 

Estų e. balsavimo sistema pagrįsta viešojo rakto kriptografija. Balso konfidencialumui uţtikrinti 

taikomas e. voko principas.  

 

16.3 pav. Rinkimų sistemos bendroji architektūra 
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E. rinkėjas, naudodamasis taikomąja programa, uţšifruoja savo balsą viešuoju sistemos raktu ir 

elektroniniu būdu pasirašo gautą rezultatą. Rinkėjų balsai siunčiami rinkimų komisijai, kur surenkami, 

surūšiuojami, patikrinamas balsuotojų tinkamumas ir neteisėti balsai pašalinami. Tai gali būti dvigubi balsai, 

neleistinų rinkėjų balsai ir t. t. Paskui išoriniai vokai, kuriuos atstoja e. parašai, atskiriami nuo vidinių vokų 

su uţšifruotais balsais. Balsavusių rinkėjų sąrašai sudaromi naudojant jų e. parašus. Vidiniai vokai, kurie jau 

nėra susieti su konkrečiu rinkėju, perduodami balsų skaičiuoklei, turinčiai privatųjį sistemos raktą. Balsų 

skaičiuoklė pateikia galutinius rezultatus. 

Pagrindinis veiksnys, uţtikrinantis e. rinkėjų privatumą: nė vienu atveju sistemoje neturi būti šalies, 

vienu metu turinčios ir pasirašytą e. balsą, ir privatųjį raktą. 

16.3.2. E. BALSAVIMO PROCEDŪROS 

16.3.2.1. RAKTŲ VALDYMAS 

Raktų valdymo procedūros ir saugumo sistema yra vieni svarbiausių kritinių sistemos taškų, nuo kurių 

priklauso pagrindinių e. balsavimo sistemos reikalavimų – privatumo ir slaptumo – tenkinimas. 

Balsavimo slaptumui uţtikrinti taikoma asimetrinė kriptografija. Tam sugeneruojama sisteminių raktų 

pora. Viešasis raktas (VR) integruojamas į rinkėjo programą ir naudojamas balsui uţšifruoti. Privatusis 

raktas naudojamas rinkimų komisijos balsų skaičiavimo programai  (BSP) iššifruojant balsus. Svarbiausia 

uţtikrinti, kad privatusis raktas būtų pasiekiamas tik balsams BSP skaičiuoti, o pasibaigus skundų pateikimo 

laikotarpiui privatusis raktas turėtų būti sunaikintas (The National Election Committee, 2005). 

16.3.2.2. BALSAVIMAS IR BALSŲ SAUGOJIMAS 

E. balsavimas vyksta išankstinio balsavimo metu nuo rinkimų savaitės pirmadienio iki trečiadienio. 

Pasibaigus išankstiniam balsavimui, centrinė sistema nutraukia bet kokius ryšius su išoriniu pasauliu. 

Balsavimas vyksta kaip transakcija tarp rinkėjo ir balsų perdavimo serverio (BPS). BPS atlieka 

kandidatų ir rinkėjų sąrašų uţklausas vietinėse duomenų bazėse ir galiausiai siunčia balsą balsų saugojimo 

serveriui (BSS). 

 

16.4 pav. Balsavimo proceso komponentai 

Balsavimo proceso etapai(The National Election Committee, 2005): 

1. Rinkėjas prisijungia prie BPS per HTTPS protokolą ir identifikuojasi, naudodamasis ID 

kortele. 
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2. BPS pagal rinkėjo asmeninį identifikacinį kodą (AIK) atlieka uţklausą rinkėjų sąrašų 

duomenų bazėje, patikrina jo tinkamumą ir nustato rinkimų apygardą. 

3. BPS pateikia uţklausą balsų saugojimo serveriui (BSS), ar šis rinkėjas jau yra balsavęs. Jei 

taip, rinkėjas apie tai  informuojamas. 

4. BPS pagal rinkimų apylinkės duomenis atlieka uţklausą kandidatų sąrašų duomenų bazėje, ir 

rinkėjui pateikiamas jo apygardos kandidatų sąrašas. 

5. Rinkėjas pasirenka kandidatą. 

6. Rinkėjo programa, turėdama kandidatų sąrašą, paprašo patvirtinti pasirinkimą. 

7. Programa uţšifruoja pasirinkto kandidato numerį ir atsitiktinį skaičių sistemos viešuoju raktu. 

Rinkėjas uţšifruotą balsą pasirašo savo e. parašu. 

8. Rinkėjo programa perduoda pasirašytą balsą balsų perdavimo serveriui (BPS), kuris patikrina 

formalų gauto turinio tinkamumą ir tai, ar balsą pasirašė tas pats asmuo, prisiregistravęs prie 

sistemos. 

9. BPS perduoda gautą balsą balsų saugojimo serveriui (BSS). BSS prisijungia prie galiojimo 

patvirtinimo serverio ir gauna sertifikatą, patvirtinantį e. parašo tinkamumą, kuris paskui   

pridedamas prie pasirašyto balso. 

10. Jei balsas tinkamas, balsų saugojimo serveris siunčia BPS pranešimą, kad balsas yra gautas. 

Atitinkamas pranešimas perduodamas rinkėjui. Gautas balsas uţregistruojamas ţurnalo faile 

(LOG1) formatu [AIK, hash(balsas)]. 

11. Rinkėjas gali balsuoti kelis kartus. Visi balsai perduodami per BPS balsų saugojimo serveriui. 

12. Pasibaigus e. balsavimui, BPS nutraukia visus ryšius. 

16.3.2.3. BALSŲ ANULIAVIMAS IR PASKIRSTYMAS 

Balsų saugojimo serveris (BSS) – pagrindinis balsų anuliavimo ir saugojimo komponentas. Šio 

proceso rezultatas yra balsai (uţšifruoti kandidatų numeriai be e. parašų) ir elektroniniu būdu balsavusių 

rinkėjų sąrašas. 

 

16.5 pav. Rūšiavimas ir anuliavimas 

Pasibaigus išankstiniam balsavimui, iš karto panaikinami visi dvigubi balsai – paliekamas tik 

paskutinis pasirinkimas. 

Visi anuliuoti balsai registruojami ţurnalo faile (LOG2) formatu [AIK, hash(balsas), prieţastis]. 

Galimos šios (The National Election Committee, 2005): 

a) daugkartinis balsas; 

b) dalyvavimas išankstiniame balsavime rinkimų apygardose; 
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c) balsavimas rinkimų dieną. 

Tikslius rinkėjų, dalyvavusių rinkimuose rinkimų dieną ar išankstiniuose rinkimuose tradiciniu būdu, 

sąrašus parengia kiekviena rinkimų apygarda ir rinkimų dienos pabaigoje siunčia juos apygardos rinkimų 

komitetams, o šie – Nacionaliniam rinkimų komitetui. Įgaliotasis atstovas šiuos sąrašus įveda į BSS. 

Pasibaigus anuliavimo periodui, e. parašai atskiriami nuo balsų. Balsai, suskirstyti pagal apygardas, 

išorinės laikmenos (pvz., CD) pavidalu perduodami balsų skaičiavimo programai. Visi perduodami balsai 

registruojami ţurnalo faile (LOG3) formatu [AIK, hash(balsas)]. 

16.3.2.4. BALSŲ SKAIČIAVIMAS 

Balsus skaičiuoja izoliuota balsų skaičiavimo programa (BSP).  

 

 

16.6 pav. Balsų skaičiavimas 

Balsai pagal apygardas iššifruojami sistemos privačiuoju raktu. Iššifruotas balsas patikrinamas pagal 

kandidatų sąrašą ir nustatoma, ar galima toje rinkimų apygardoje balsuoti uţ tą kandidatą. Jei kandidato 

numeris neleistinas, balsas paskelbiamas negaliojančiu ir ţurnalo faile (LOG4) formatu [hash(balsas)] 

padaromas atitinkamas įrašas. Tinkami balsai susumuojami pagal kandidatus bei rinkimų apygardas ir 

registruojami ţurnalo faile (LOG5) formatu [hash(balsas)]. E. balsavimo rezultatai pridedami prie įprasto 

balsavimo rezultatų. 

16.3.2.5. AUDITO GALIMYBĖS 

E. balsavimo sistema sukuria šiuos ţurnalų failus(The National Election Committee, 2005): 

 LOG1 – gauti balsai; 

 LOG2 – anuliuoti balsai; 

 LOG3 – skaičiuoti perduoti balsai; 

 LOG4 – negaliojantys balsai (neleistinas kandidato numeris); 

 LOG5 – suskaičiuoti balsai. 

Tokia sistema leidţia audito programai nustatyti, kas vyko su konkretaus AIK balsu. Galimi šie 

variantai: 

 priimtas (LOG1); 

 anuliuotas, nes dalyvavo įprastame išankstiniame balsavime (LOG2); 
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 anuliuotas, nes dalyvavo balsavime rinkimų dieną (LOG2); 

 anuliuotas, nes pasirinktas kandidato numeris negalėjo būti rinkėjo rinkimų apygardoje (LOG3 

ir LOG4); 

 įskaičiuotas (LOG3 ir LOG5). 

Auditas daţniausiai atliekamas nagrinėjant skundus, taip pat gali būti vykdomas  suteikiant 

informaciją kiekvienam rinkėjui apie jo balso statusą. Audito programa gali patikrinti ir ţurnalų failų 

vientisumą: visi LOG1 įrašai turėtų būti LOG2 ir LOG3 sąrašuose;  LOG4 ir LOG5 turėtų sudaryti LOG3. 
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SIMBOLIŲ IR SUTRUMPINIMŲ SĄRAŠAS 

Simbolis Paaiškinimas 

 Prieţastinis (implikacijos) sąvokų ryšys. Pvz.,  A  B reiškia, kad iš 

A seka B. 

 Paslaptis, kuria turi pasidalyti kriptografiniai subjektai. 

 Sudėtis moduliu 2. 

(PRA, mA) E. parašo operatorius,  suformuojantis e. parašą sA subjekto A 

privačiuoju raktu PRA duomenų santraukai m. 
(PRA, sA, mA) A suformuoto e. parašo sA patikros funkcija duomenų santraukai mA. 

(a, b)  1 arba DBD(a, b)  1 Reliatyviai pirminiai sveikieji skaičiai a ir b. 

{0, 1}
* 

Baigtinė dvejetainių skaičių aibė arba eilutė. 

{0, 1}
l 

Ilgio l dvejetainių skaičių aibė arba eilutė. 

|x| Kintamojo x ilgis, nusakomas bitų, skaitmenų arba simbolių 

skaičiumi. 

<A; , > ~  <B; , > Homomorfinės struktūros. 

<A; , >  <B; , > Izomorfinės struktūros. 

a  b(mod m)  m | (a – b) Kongruencija (lyginys). 

b |  a Nedalija a; b  0. 

b | a b dalija a, b  0. 

c Šifrograma. 

cA Subjekto A gauta šifrograma, taikant asimetrinį uţšifravimą kito 

subjekto, pvz., B,  viešuoju raktu VRB. 
D(k, c) Šifrogramos c iššifravimo funkcija D raktu k. 

D(PRB, cA) Asimetrinio iššifravimo funkcija, kurią naudoja subjektas B savo 

privačiuoju raktu PRB šifruodamas šifrogramą cA. 
Dk(c) Šifrogramos c iššifravimo funkcija D raktu k. 

E(k, t) Tekstogramos t uţšifravimo funkcija E raktu k. 

E(VRB, tA) Asimetrinio uţšifravimo funkcija, kurią pasitelkia subjektas A,  B 

viešuoju raktu apskaičiuodamas šifrogramą cA. 

Ek(t) Tekstogramos t uţšifravimo funkcija E raktu k. 

F[x]/(f) Daugianarių ţiedo lauke F faktorţiedas, kurį generuoja f – 

neskaidomas tame lauke daugianaris. 

DBD(a, b) arba (a, b) Sveikųjų skaičių a ir b didţiausias bendrasis daliklis. 

GF(p) Galua laukas; p – pirminis. 

H(t) Tekstogramos t santraukos funkcija, apskaičiuojanti santrauką m. 

N Natūraliųjų skaičių aibė: {1, 2, 3, ...} . 

Prob[a] Įvykio a tikimybė. 

sA Subjekto A e. parašas duomenų santraukai mA. 
t Tekstograma. 

tA Subjekto A tekstograma. 

x  {0, 1}
*
 Elementas x,  priklausantis aibei {0, 1}

*
. 

x R {0, 1}
* Reikšmė x, kuri atsitiktinai parenkama iš aibės {0, 1}

*
.
 

x || y Kintamųjų x ir y simbolių eilučių prijungimas viena prie kitos. 

Z Sveikųjų skaičių aibė: {..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, ...}. 

Zn Liekanų klasių aibė }1,,2,1,0{ n  mod n. 

 

 

 

 



KRIPTOGRAFINĖS SISTEMOS 

164 

 

Santrauka 

(santrumpa) 

Paaiškinimas 

A Aldona, vienas kriptografinių subjektų, angl. Alice. 

AES Paţangaus šifravimo standartas (angl. Advanced Encryption Standard), specifikuotas 

FIPS PUB. 
B Bronius, vienas kriptografinių subjektų, angl. Bob. 

CAPI Kriptografinė taikomoji programavimo sąsaja, angl. Cryptographic Application 

Programming Interface. 

CBC Šifro bloko grandininis šifravimo reţimas, angl. Cipherblock chaining. 

CFB Grįţtamojo ryšio šifro šifravimo reţimas, angl. Cipher feedback. 

CTR Skaitiklio šifravimo reţimas, angl. Counter. 

DEK Duomenų šifravimo raktai, angl. Data Encrypting Keys. 

D-H Mokslininkų Diffie‗io ir Hellmano vardais pavadinti protokolai. 

DLP Diskretinio logaritmo problema, angl. Discrete Logarithm Problem. 

ECB Elektroninės šifrų knygos šifravimo reţimas, angl. Electronic codebook – ECB . 

EKE Keitimasis šifruotais raktais, angl. Encrypted Key Exchange. 

EPI E. parašo infrastruktūra. 

FIPS Federalinis informacijos apsaugos standartas, angl. Federal Informatikon Protection 

Standard. 

IV Inicijavimo vektorius, angl. Initiation Vector. 

KEK Raktų šifravimo raktai, angl. Key Encrypting Keys. 

MK Magistraliniai raktai, angl. Master Keys. 

NESSIE Naujos Europos parašų vientisumo ir šifravimo schemos (angl. New European Schemes 

for Signatures, Integrity and Encryption – NESSIE) projektas kriptografiniams 

algoritmams įvertinti. 

NIST JAV nacionalinis standartizacijos ir technologijų institutas, angl. National Institute of 

Standardization and Technology. 

NP Nedeterministiškai polinominis. 

OFB Grįţtamojo ryšio išvesties šifravimo reţimas, angl. Output feedback. 

PASG Pseudoatsitiktinių skaičių generatorius, angl. Pseudo-Random Number Generator – 

PRNG . 

PASS Pseudoatsitiktinių skaičių seka, angl. Pseudo-Random nubers Sequence – PRNS . 

P blokas Perstatymo blokas. 

PPS Paslapties padalijimo schema, angl. SECRET Sharing Scheme. 

PR Privatusis raktas, angl. Private Key. 

RAP Raktų apsikeitimo protokolas, angl. Key Agreement Protocol – RAP. 

RC Registravimo centras, angl. Registration Authority. 

S blokas Sukeitimo blokas. 

SC Sertifikavimo centras, angl. Certification Authority – CA. 

SHA Saugus H algoritmas, angl. Secure H – Algorithm. 

SP tinklas Sukeitimų ir perstatymų tinklas. 

TTP Trečioji patikima šalis, angl. Third Trusted Party. 

VR Viešasis raktas, angl. Public Key. 

VRI Viešojo rakto infrastruktūra, angl. Public Key Infrastructure – PKI. 

VV Vartotojo vardas. 
Z Zosė, trečiasis neigiamas kriptografinis subjektas,  siekiantis pakenkti A ir B, angl. Eve. 
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