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Анотацiя
Прихованi канали передачi iнформацiї в системi цифрового пiдпису можуть використовуватись для передачi
конфiденцiйної iнформацiї. У випадку, коли iснує можливiсть вбудовування прихованого повiдомлення в стандартнi
алгоритми цифрового пiдпису законнi учасники обмiну електронними даними не помiчають пiдозрiлої дiяльностi.
Прихованi канали передачi даних iснують в таких загальновiдомих схемах цифрового пiдпису, як схема Ель-Гамаля
та ECDSA. У данiй роботi розглянуто питання iснування прихованих каналiв передачi даних для нацiонального
стандарту цифрового пiдпису ДСТУ 4145-2002.
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Вступ
Прихованний канал – це непередбачений розро-

бником комунiкацiйний канал, по якому може пере-
даватися iнформацiя, порушуючи полiтику безпеки
iнформацiї. Уперше поняття прихованого каналу бу-
ло введено американським вченим в галузi теорiї об-
числювальних систем Батлером Лемпсоном у роботi
«A Note of the Confinement Problem», де вiн запро-
понував наступне визначення: «прихованi канали –
це тi канали, якi зовсiм не розробленi для передачi
iнформацiї, такi як вплив службової программи на
завантаження системи».

Сутнiсть прихованного каналу полягає у тому, що
вiн прихований вiд засобiв розмежовування доступу,
систем виявлення вторгнень навiть безпечних опера-
цiйних систем, якi контролюють тiльки iнформацiйнi
потоки. Прихований канал не може бути виявлений
або проконтрольований апаратними механiзмами за-
безпечення безпеки, тому що вiн не використовує
встановленi системою механiзми передачi i обробки
даних, такi як читання i запис. В реальних систе-
мах достатньо важко розпiзнати прихованi канали–
можливо лише зменшити ступiнь загрози безпеки
iнформацiї.

За допомогою прихованих каналiв можуть бути
реалiзованi наступнi порушення полiтики безпеки:
1) загроза впровадження шкiдливих програм i да-

них;
2) загроза передачi певних команд для агентiв;
3) загроза витоку криптографiчних ключiв, паро-

лiв та iнших iнформацiйних об’єктiв.
Прихованi канали можуть використовуватись як

для забезпечення анонiмностi i конфiденцiйностi, так
i для органiзацiї витоку даних. На практицi виявле-
ння прихованих каналiв передачi данних є однiєю
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з найскладнiших задач iнформацiйної безпеки. Сiм-
монс у роботi [1] представив концепцiю прихованого
каналу в звичайних схемах цифрового пiдпису. При-
ховане повiдомення виглядає як звичайний цифро-
вий пiдпис i лише користувач, для якого адресоване
повiдомлення, може прочитати його. Прихований ка-
нал у цифровому пiдписi має кiлька застосувань [2].
Наприклад, постачальник кредитної картки може
передавати данi про кредит власника картки, iсто-
рiю та кредитний лiмiт через прихований канал у
цифровому пiдписi для кредитної картки.

Окрiм роботи Сiммонса, в 1997 роцi Харн i Гонг
запропонували двi схеми цифрового пiдпису з реалi-
зацiєю широкосмугового прихованого каналу, який
не вимагав присутностi отримувача для роздiлення
секретного ключа. Але цифровий пiдпис генерував-
ся у запропонованих схемах занадто довго, причому
розмiри секретних ключiв вiдправника i отримувача
теж були довгими. Пiзнiше прихованi канали були
знайденi у всiх важливих схемах пiдпису, зокрема,
RSA [3], DSA [4] та ECDSA [5]. Тому забезпечення
уникнення пiдписувача користування прихованим
каналом виявилося складним завданням [6].

1. Загальнi вiдомостi

1.1. Класифiкацiя прихованих каналiв

Наведемо класифiкацiю прихованих каналiв, яку
надав Сiммонс [7]:

• Широкосмуговi (англ. broadband) – кiлькiсть бiт
в прихованому повiдомленнi порiвняна з числом
бiт у випадковому числi. Зазвичай приховане
повiдомлення i є цим випадковим числом.

• Вузькосмуговi (англ. narrowband) – кiлькiсть бiт
в прихованому повiдомлення набагато менша за
кiлькость бiт у випадковому числi. У такому
випадку, як правило, довжина повiдомленння
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залежить вiд обчислювальних можливостей пiд-
писувача i одержувача.

Вузькосмуговi канали подiляються на детермiно-
ванi i ймовiрнiснi. Ймовiрнiснi канали вiдрiзняються
тим, що приховане повiдомлення можна отримати
тiльки з деякою ймовiрнiстю, вiдмiнною вiд одиницi.

1.2. ДСТУ 4145-2002

ДСТУ 4145-2002 – нацiональний стандарт Украї-
ни, що описує алгоритми формування та перевiрки
електронного цифрового пiдпису. Криптографiчна
стiйкiсть цифрового пiдпису базується на складностi
задачi дискретного логарифмування в циклiчнiй пiд-
групi групи точок елiптичної кривої. У [8] наведено
загальний алгоритм побудови, тому надалi будемо
посилатися на цей документ. Основнi позначення, якi
використовуються в алгоритмi цифрового пiдпису:

• 𝑃 – базова точка елiптичної кривої;
• 𝑛 – порядок базової точки елiптичної кривої,

просте непарне число;
• 𝑑 – таємний ключ цифрового пiдпису, цiле число,
0 < 𝑑 < 𝑛;

• 𝑄 – вiдкритий ключ цифрового пiдпису, точка
елiптичної кривої;

• 𝐹𝑒 – цифровий передпiдпис;
• 𝑒 – випадковий секретне число;
• (𝑟, 𝑠) – цифровий пiдпис.

2. Широкосмуговий канал в ДСТУ 4145-
2002

Найпростiшим випадком органiзацiї широкополо-
сного каналу є пiдмiна випадкового числа 𝑒 на при-
ховане повiдомлення. В такому випадку алгоритм
формування ЦП не змiнюється, а отримувач може об-
числити приховане повiдомлення знаючи секретний
ключ пiдпису 𝑑 з наступної рiвностi:

𝑒 = (𝑠− 𝑑𝑟) mod 𝑛.

Якщо ключ пiдпису невiдомий, для знаходження
𝑒 потрiбно вирiшити проблему дискретного логари-
фмування в групi точок елiптичної кривої. Переваги
даного каналу:

• максимальна пропускна здатнiсть;
• проста реалiзацiя, що не потребує великої обчи-

слювальної потужностi чи додаткової пам’ятi.
Недолiки даного каналу:

• Перевiряючому необхiдно знати ключ пiдпису 𝑑.
Тому даний канал можливо органiзувати тiльки
якщо вiдправник повнiстю довiряє отримувачу
i впевнений у вiдсутностi можливостi компроме-
тацiї секретного ключа.

• На випадкове число 𝑒 накладаються наступнi
обмеження:

1) на кроцi 3) алгоритму формування цифро-
вого передпiдпису координата 𝑥𝑅 точки
𝑅 = (𝑥𝑅, 𝑦𝑅) = 𝑒𝑃 не дорiвнює 0, iнакше
потрiбно переобчислити число 𝑒;

2) на кроцi 11) алгоритму формування цифро-
вого пiдпису, якщо елемент основного поля
𝑦, який отримується з рiвностi 𝑦 = ℎ𝐹𝑒, де

𝐹𝑒 = 𝑥𝑅 при перетвореннi на цiле число
дорiвнює 0, потрiбно переобчислити число
𝑒;

3) на кроцi 13) формування цифрового пiдпи-
су, якщо число 𝑠 = (𝑒+ 𝑑𝑟) mod 𝑛 дорiвнює
0, потрiбно переобчислити число 𝑒.

Нехай функцiя 𝐿(·) повертає довжину двiйкового
зображення цiлого числа, що мiститься в дужках.

В стандартi ДСТУ 4145-2002 наведено можливi
варiанти для вибору початкових параметрiв – степенi
розширення поля 𝑚, коефiцiєнтiв 𝐴 i 𝐵 елiптичної
кривої 𝐸, порядку 𝑛 базової точки.

Для 𝑚 = 163 𝐿(𝑛) = 163, отже верхня межа дов-
жини прихованого повiдомлення 𝐿(𝑀) = 𝐿(𝑒) < 163,
що вiдповiдає 20 байтам iнформацiї. Для 𝑚 = 431
𝐿(𝑛) = 431, отже 𝐿(𝑀) = 𝐿(𝑒) < 431 i за допомогою
прихованого каналу можна передати до 50 байтiв
iнформацiї.

3. Вузькосмуговий канал в ДСТУ 4145-2002

3.1. Ймовiрнiсний канал

Нехай ℎ𝐾() – функцiя гешування з ключем.
Наведемо загальний алгоритм реалiзацiї ймовiрнi-

сного каналу з [9]:
1) пiдписуючий i перевiряючий домовляються про

деяку секретну функцiю ℎ𝐾(), яка вiдображає
пiдпис 𝜁 або його частину ((𝑟 або 𝑠) в деяку по-
слiдовнiсть бiт 𝑀 , i про деякий спосiб кодування
повiдомлення такою послiдовнiстю.

2) пiдписуючий генерує випадковi числа 𝑘, фор-
мує для кожного з них ЦП i обчислює значення
функцiї ℎ𝑘() вiд отриманих пiдписiв доки не
отримає послiдовнiсть бiт 𝑀 , що вiдповiдає при-
хованому повiдомленню, або доки не вийде час,
вiдведений на пiдпис.

3) пiсля перевiрки пiдпису отримувач за допомо-
гою секретного ключа 𝐾 i алгоритму декодува-
ння послiдовностi 𝑀 обчислює приховане повi-
домлення.

Розглянемо його побудову в ДСТУ 4145-2002.
Замiсть секретного ключа 𝐾 використовується 𝑁

рiзних великих простих чисел. Функцiя ℎ𝐾() ставить
у вiдповiднiсть частинi 𝑟 пiдпису (𝑟, 𝑠) послiдовнiсть
𝑀 довжиною 𝑛 бiт, де 𝑖-й бiт дорiвнює «1», якщо 𝑟 –
квадратичний лишок за модулем 𝑖-го простого числа,
i «0» в iншому випадку. Вихiдна послiдовнiсть 𝑀 є
прихованим повiдомленням.

Даний канал передачи зв’язку є 1-бiтним, тобто
за одну передачу iнформацiї можна передати лише 1
бiт прихованого повiдомлення. Ймовiрнiсть того, що
r буде квадратичним лишком(нелишком) за довiль-
ним простим числом 𝑛 дорiвняє 1

2 . При обчисленнi
наступного цифрового пiдпису 𝑟 не залежить вiд
свого попереднього значення. Отже сукупнiсть по-
дiй, якi полягають у тому, що 𝑟 є квадратичним
лишком(нелишком) є незалежною i ймовiрнiсть пе-
редати повiдомлення 𝑀 дорiвнює 1

2𝑛 . Чим бiльше
пiдписiв в одиницю часу може генерувати пiдписую-
чий, тим бiльшу довжину каналу вiн може зробити.

Теоретичнi та прикладнi проблеми криптографiчного захисту iнформацiї
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У цьому алгоритмi використовується частина 𝑟
пiдпису (𝑟, 𝑠), оскiльки вона обчислюється першою.
Замiть функцiї ℎ𝐾 можливо використовувати насту-
пнi функцiї:

• геш-функцiю ДСТУ 4145-2002. У цьому стандар-
тi повинна використовуватися функцiя гешуван-
ня, описана у ГОСТ 34.311-95, або будь-яка iнша
функцiя гешування, рекомендована уповнова-
женим виконавчим органом державної влади.
Стартовим вектором гешування є число 𝐾.

• пiднесення числа 𝑟 до секретного степеня 𝐾 за
модулем 𝑞. Цей спосiб базується на проблемi
дискретного логарифмування в кiльцi лишкiв
за модулем простого числа.

3.2. Детермiнований канал

Даний тип прихованих каналiв дозволяє гаранто-
вано передати приховане повiдомлення, але потребує
вiд отримувача великої обчислювальної потужностi
i додаткової пам’ятi.

Наведемо алгоритм побудови детермiнованого ка-
налу в ДСТУ 4145-2002.

Нехай 𝐻(𝑥) – геш-функцiя з ДСТУ 4145-2002. Тодi
псевдовипадкова послiдовнiсть( надалi ПВП) буде
виглядати так:

ℎ0 = 𝐻(𝑑), ℎ𝑖 = 𝐻(ℎ𝑖−1||𝑑), 𝑖 = 1, 2, ...,

де 𝑑 – вектор iнiцiалiзацiї.
1) Обирається число 𝑙 – розмiр прихованого повi-

домлення. Пiдписувач генерує ключ для ПВП,
побудованої за вище наведеним принципом i збе-
рiгає його у пам’ятi, потiм генерує 𝑁 елементiв
ПВП, де 𝑁 – число повiдомлень, якi можна
передати по цому каналу.

2) На етапi передпiдпису для кожного iз 𝑛 чисел
обчислюється точка 𝑅 = 𝑒𝑃 , i вiдправлюється
перевiряючому.

3) Пiдписувач починає формувати пiдпис за стан-
дартним алгоритмом, але випадковi числа бере з
ПВП, вiдновленої зi збережоного ключа. Замiсть
точки 𝑅 в алгоритмi використовується точка
𝑅′ = 𝑅+𝑚𝑃 , де 𝑚 – приховане повiдомлення.

4) Пiсля перевiрки пiдпису отримувач додає до вiд-
повiдної точки 𝑅 точку 𝑃 до тих пiр, поки не
отримає точку 𝑅′. За кiлькiстю операцiй дода-
вання вiдновлюється повiдомлення 𝑚.

Зауважимо, що 0 < 𝑚 < 2𝑛. Отже довжина прихо-
ваного повiдомлення обмежується числом 𝑛 повiдом-
лень, якi можна передати по прихованому каналу.

Висновки
У багатьох алгоритмах цифрового пiдпису можна

створити прихований канал передачi данних. Ци-

фровий пiдпiс ДСТУ 4145-2002 не є виключенням.
У даннiй роботi було наведено алгоритми для ство-
рення широкосмугових i вузькосмугових каналiв у
вище наведеному стандартi цифрового пiдпису. Ця
iнформацiя може бути використана для запобiгання
можливостi створення прихованої передачi даних
або створення алгоритмiв для фiксування iснування
прихованих каналiв.

Перелiк використаних джерел

1. G.J. Simmons, The prisoner’s channel and the subli-
minal channel in Advances in Cryptology, Crypto’
83, pp.51-67, Plenum Press, New York and London,
1984.

2. G.J. Simmons, The history of subliminal chan-
nels IEEE Jour. on sel. Areas Comm., Vol.16, No.4,
pp.452-462, 1998.

3. A. Joux,« A one round protocol for tripartite Diffie-
Hellman », ANTS IV, LNCS 1838, pp.385- 394,
Springer-Verlag, 2000.

4. D. Boneh and M. Franklin, Identity-based en- crypti-
on from the Weil pairing Advances in Cryptology-
Crypto’2001, LNCS 2139, pp. 213- 229, Springer-
Verlag, 2001.

5. K.G. Paterson, ID-based signatures from pairings on
elliptic curves Cryp- tology ePrint Archive, Report
2002/004.

6. Alexander Hartl, Robert Annessi, and Tanja
Zseby «Subliminal Channels in High-Speed Signa-
tures» // Journal of Wireless Mobile Networks Ubiq-
uitous Computing, and Dependable Applications
(JoWUA) –– 9:1 (March 2018) –– pp. 79–83.

7. Simmons G. J. Subliminal communication is easy
using the DSA // EUROCYPT 93. LNCS 765.
Springer-Verlag.. –– 1993. ––

8. Державний стандарт України. Iнформацiйнi те-
хнологiї. Криптографiчний захист iнформацiї. Ци-
фровий пiдпис, що ґрунтується на елiптичних
кривих. Формування та перевiрка ДСТУ 4145 -
2002

9. Атмашкин М. И., Белим С. В. Скрытые кана-
лы передачи информации в алгоритме цифровой
подписи ГОСТ Р 34.10-2001 // Математические
структуры и моделирование. — 2011. — № 22. —
С. 101–113.

Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених

194


