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Szyfrowanie

Przy wymianie zaszyfrowanych informacji pomiędzy stroną A i B używa się dwóch ty-
pów szyfrowania: asymetrycznego i symetrycznego. Szyfrowanie symetryczne zakłada,
że zarówno A jak i B posiadają unikatowy klucz znany tylko im i jest on używany do
szyfrowania i deszyfrowania wiadomości. Algorytmy wykorzystywane do szyfrowania i
deszyfrowania symetrycznego są bardzo sprawne, ale problemem jest posiadanie wspól-
nego unikalnego klucza. Klucz taki ustalamy przy pomocy szyfrowania asymetrycznego.
Każdy z użytkowników A i B ma swój klucz prywatny k, którego nikomu nie udostępnia i
klucz publiczny k−1, który jest udostępniany w sieci. Wykorzystując te klucze strony A i
B mogą ustalić wspólny klucz. Tematem zadania będzie pewien protokół asymetrycznego
szyfrowania.

Prosty protokół

Dany są programy szyfrujący i deszyfrujący. Program szyfrujący pobiera wiadomość X
i klucz k−1 publiczny, a zwraca zaszyfrowaną wiadomość {X}k−1 . Program deszyfrujący
pobiera zaszyfrowaną wiadomość {X}k−1 i klucz l, a zwraca wiadomość X o ile k = l.

Asymetryczny protokół, którym będziemy się zajmować, wygląda następująco:

1. Strona A pobiera z serwera agencji certyfikacyjnej klucz publiczny k−1
B strony B, z

którą chce by nawiązać kontakt.

2. Strona A wybiera losową wiadomość X a następnie przesyła do B wiadomość
{X,A}k−1

B
.

3. Strona B odbiera wiadomość, odkodowuje, pobiera z serwera k−1
A klucz publiczny

A i przesyła do A wiadomość {X,Y }k−1
A
, gdzie Y to losowa wiadomość.

4. Strona A odbiera wiadomość, odkodowuje i przesyła do B wiadomość {Y }k−1
B
.

Klucz Y staje się wspólnym sekretem, który może być użyty do szyfrowania syme-
trycznego.
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Zadanie

Zamodeluj powyższy protokół w języku promela, uwzględniając procesy dla stron A i
B, a także serwer agencji certyfikującej i C proces nieprzyjaciela pragnącego zdobyć in-
formacje, których nie powinien posiadać. Załóż, że C może przechwytywać komunikaty
pomiędzy A i B oraz jest normalnym użytkownikiem systemu, a zatem może też, komu-
nikować się z pozostałymi stronami.

Następnie użyj programu SPIN do znalezienia metody ataku, którą może wykorzystać
C.

Jako rozwiązanie należy przysłać:

1. model w promeli,

2. plik zawierający instrukcję, jak automatycznie znaleźć atak na system ustalania
klucza przy pomocy programu SPIN,

3. plik zawierający opis ataku, który udało wam się znaleźć.

Termin oddania to 29 kwietnia.
W miarę sensowny manual jest tu: http://spinroot.com/spin/Man/Manual.html
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