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Funkcje jednokierunkowe

Podstawowa intuicja funkcji jednokierunkowej jest: ªatwo obliczalna, ale trudno odwra-
calna, tzn. na podstawie f(x) trudno jest znale¹¢ jakiekolwiek x′ takie, »e f(x′) = f(x).
Jednak w tym ostatnim punkcie nie zadowala nas trudno±¢ ze wzgl¦du na algorytmy de-
terministyczne; oczekujemy jej równie» przynajmniej dla algorytmów probabilistycznych,
a najlepiej tak»e dla niejednorodnych, o jakich byªa mowa w Wykªadzie 2. Z drugiej
strony nie mo»emy zupeªnie wykluczy¢, »e algorytm probabilistyczny, dla danego f(x),
wylosuje wªa±nie x; mo»emy jednak wymaga¢, by prawdopodobie«stwo takiego zdarzenia
byªo maªe.

Funkcja f : {0, 1}∗ → {0, 1}∗ jest jednokierunkowa (ang. one way), je±li speªnia na-
st¦puj¡ce warunki.

1. f jest obliczalna przez deterministyczny algorytm wielomianowy.
2. Dla ka»dego probabilistycznego algorytmu wielomianowego A, prawdopodobie«-

stwo

Pr
(
A(f(Un), 1n) ∈ f−1(f(Un))

)
(1)

jest zaniedbywalne, gdzie Un oznacza zmienn¡ losow¡ przyjmuj¡c¡ warto±ci w {0, 1}n z
rozkªadem jednostajnym.

Przypomnijmy, »e funkcj¦ w : N → R+ uwa»amy za zaniedbywaln¡, je±li, dla ka»dego
wielomianu p(n)

w(n) ≤ 1

p(n)
,

dla prawie wszystkich n.

W silniejszym wariancie de�nicji, warunek 2 zast¦puje si¦ przez
2′. Dla ka»dego niejednorodnego algorytmu D(., cn), prawdopodobie«stwo

Pr
(
D(f(Un), 1n, cn) ∈ f−1(f(Un))

)
(2)

jest zaniedbywalne.
Mo»na wykaza¢, »e warunek 2′ implikuje warunek 2, tzn. je±li funkcja jednokierunkowa

jest odporna na �ataki� niejednorodne, to tym bardziej jest odporna na ataki probabili-
styczne.
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Uwaga W powy»szej de�nicji, algorytm A (podobnie algorytm D) przyjmuje jako wej-
±cie (input) par¦ sªów, przy czym interesuje nas sytuacja, gdy pierwsz¡ wspóªrz¦dn¡ jest
f(x), dla pewnego x ∈ {0, 1}n, podczas gdy druga, 1n, niejako �podpowiada� algorytmowi,
jakiej dªugo±ci ma by¢ poszukiwany argument x. Warunek ten jest dodany ze wzgl¦dow
technicznych, »eby unikn¡¢ sytuacji, gdy trudno±¢ odwrócenia f(x) wynika jedynie z
faktu, »e f(x) jest o wiele krótsze od x.

Nietrudno jest zauwa»y¢, »e jesli P = NP, to funkcje jednokierunkowe nie istniej¡
(implikcja przeciwna nie jest znana), nic wi¦c dziwnego, ze o »adnej funkcji nie udowod-
niono jeszcze, ze jest jednokierunkowa. Istnieje jednak wiele naturalnych kandydatek, w
szczególno±ci przypuszcza si¦, »e funkcja mno»enia

〈m,n〉 7→ m · n
(gdzie wszystkie liczby s¡ dane w postaci binarnej) jest jednokierunkowa.

Cz¦sto podawany jest przykªad pot¦gowania modulo liczba pierwsza:

〈p, g, x〉 7→ gx mod p

gdzie p jest liczb¡ pierwsz¡, a g jest generatorem grupy multiplikatywnej Z∗
p. Funkcja od-

wrotna nosi wtedy nazwe logarytmu dyskretnego. W de�nicji tej jest ukryty pewien pro-
blem. Je±li powy»sza funkcja ma by¢ efektywnie obliczalna, to powinni±my móc najpierw
stwierdzi¢, »e p i g rzeczywi±cie speªniaj¡ �zaªo»enie pocz¡tkowe�, tzn. g jest generatorem
grupy Z∗

p. W tym miejscu przydaj¡ si¦ krótkie certy�katy pierwszo±ci, o jakich byªa mowa
na Wykªadzie 2 (str. 4�5). Wªa±ciwa, peªna de�nicja pot¦gowania powinna wi¦c raczej
brzmie¢

〈p, g, C(p, g), x〉 7→ gx mod p

gdzie C(p, g) jest certy�katem faktu, »e p jest pierwsza, a g jest generatorem grupy mul-
tiplikatywnej Z∗

p. Ten ostatni warunek mo»na ju» sprawdzi¢ w czasie wielomianowym,
je»eli nie jest speªniony � algorytm sygnalizuje bª¡d.

Bezpiecze«stwo kryptogra�i aysmetrycznej opiera sie na hipotezie jednokierunkowo±ci
odpowiednich funkcji, np. bezpiecze«stwo systemu RSA zakªada, »e jednokierunkowa jest
funkcja

RSA : p1, g1, C(p1, g1), p2, g2, C(p2, g2), m, e 7→ p1 · p2, e, m
e mod (p1 · p2).

Funkcje skrótu

Szyfrowanie przy pomocy systemu asymetrycznego (jak np. RSA) jest dosy¢ kosztowne
obliczeniowo i dlatego u»ywa si¦ go przede wszystkim do szyfrowania krótkich kluczy
sesyjnych. Nieco inaczej jest, gdy chcemy u»y¢ systemu asymetrycznego do podpisu elek-
tronicznego, poniewa» wiadomo±ci zwykle s¡ dªugie, a ta metoda wymaga, by podpis byª
tak dªugi jak wiadomo±¢ (zupeªnie inaczej ni» przy podpisie r¦cznym). Remedium na to
stanowi¡ tzw. funkcje skrótu, dzi¦ki którym podpisuje si¦ tylko skrót wiadomo±ci. Po-
ni»ej podamy ogólne wªasno±ci, jakie powinna speªnia¢ funkcja skrótu oraz hipotetyczny
przykªad takiej funkcji1.

1W »argonie informatycznym funkcje skrótu okre±la si¦ cz¦sto jako �funkcje haszuj¡ce� (z ang. hashing
function).
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Funkcja h : {0, 1}∗ → {0, 1}∗ (a wi¦c przekstzaªcaj¡ca ci¡gi bitów w ci¡gi bitów) jest
funkcj¡ skrótu, je±li speªnia nast¦pu¡ce warunki.

1. Dla ka»dego x ∈ {0, 1}∗.
h(x) < x.

Zazwyczaj chcieliby±my, by h(x) byªo znacznie krótsze od x.

2. Funkcja h jest jednokierunkowa, czyli szybko obliczalna, ale trudno odwracalna (por.
str. 1).

3. Znalezienie tzw. kolizji, tzn. pary x1 6= x2 takiej, »e h(x1) = h(x2) jest obliczeniowo
trudne.

Ostatni punkt powy»szej de�nicji mo»na by usci±li¢ »¡daj¡c, by dla dowolnego algo-
rytmu probabilistycznego

1n 7→ 〈x1, x2〉, |x1| = |x2| = n,

prawdopodobie«stwo wygenerowania kolizji byªo zaniedbywalne. (Zauwa»my, »e nie mo-
»emy tego wymaga¢ od algorytmu niejednorodnego � dlaczego ?)

W istocie takie »¡danie jest daleko za sªabe � w praktyce potrzebujemy bowiem
unikania kolizji przy takim rozmiarze danych, na jakim wªa±nie operujemy, a nie asymp-
totycznie, �dla dostatecznie du»ych n�. Dlatego funkcje skrótu konstruuje si¦ raczej dla
ciagów o konkretnej dªugo±ci na zasadzie �prób i bª¦dów�, ni»eli przez znajdowanie al-
gorytmów ogólnych, które miaªyby po»¡dan¡ wªasnos¢ teoretycznie dla ka»dych danych.
Wyj¡tkiem jest funkcja oparta na algorytmie dyskretnym, któr¡ omówimy w dalszym
ci¡gu wykªadu.

Na razie jednak zajmiemy si¦ funkcj¡ h ograniczon¡ do ci¡gów ustalonej dªugo±ci n,
dla której wyniki maj¡ zawsze t¦ sam¡ dªugo±¢ `(n) < n,

h : {0, 1}n → {0, 1}`(n)

Oczywi±cie, nie mo»emy skraca¢ �za bardzo�. Je±li funkcja `(n) zejdzie poni»ej pewnego
progu, to generujac losowo ci¡gi x1, x2, x3, . . ., bez korzystania z jakichkolwiek wªasno±ci
funkcji h, dos¢ ªatwo znajdziemy kolizj¦ (tzn. h(xi) = h(xj), przy xi 6= xj). Wynika to z
wªasnosci prawdopodobie«stwa znanej jako �paradoks urodzinowy� (birthday paradox ).

Ogólnie chodzi o to, »e je±li elementy jakiego± zbioru pokolorujemy K kolorami tak,
»e ka»dy kolor wyst¦puje tak samo cz¦sto, to dla losowo wybranych M < K elementów
prawdopodobie«stwo, »e ka»dy b¦dzie innego koloru jest(

K
M

)
·M !

KM

co pozwala oszacowa¢ prawdopodobie«stwo zdarzenia przeciwnego, czyli �kolizji�. (Ob-
licza si¦ w szczególnosci, »e prawdopodobie«stwo, »e wsród N osób dwie urodziªy si¦ w
tym samym dniu roku jest ≥ 1

2
, ju» dla niewielkich N , mianowicie N ≥ 23; stad nazwa.)
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Tzw. �ataku urodzinowy� polega po prostu na losowym generowaniu ciagów x1, x2, x3, . . .,
w celu znalezienia kolizji. Zastosowanie powy»szej nierówno±ci do analizy ataku urodzi-
nowego wymaga pewnych zaªo»e« o funkcji h, ale ogólnie jest dos¢ dobrym przybli»eniem.

Jednak dla �rozs¡dnej� warto±ci `(n), atak urodzinowy nie jest gro¹ny, co potwierdza
nast¦pujacy

Lemat Przypu±¢my, »e funkcja h jest regularna, tzn. |h−1(x)| = |h−1(y)|, dla ka»dych
x, y. Niech 3 ≤ `(n) < n. Zaªó»my dalej, »e wybieramy losowo M1, . . . ,Mt ∈ {0, 1}n,
gdzie t ≤ 2

`(n)
4 . Wtedy

Pr( kolizja ) ≤ 1

2
`(n)
2

+1

Dowód Prawdopodobie«stwo, »e x zyskuje konkretny kolor v ∈ {0, 1}`(n) (tzn. h(x) =
v) jest, z zaªo»enia o regularno±ci, 2−`(n). A zatem prawdopodobie«stwo pi, »e Mi ma ten
sam kolor co które± M1, . . . ,Mi−1, jest

pi ≤
i− 1

2`(n)

St¡d dalej

Pr( kolizja ) ≤
t∑

i=1

pi ≤
t(t− 1)

2`(n)+1
<

t2

2`(n)+1
≤ 2

`(n)
2

2`(n)+1
=

1

2
`(n)
2

Uwaga Powy»szy lemat wskazuje pewien trade�o� pomi¦dzy dªugo±ci¡ skrótu, a czasem
oczekiwania na kolizj¦. Je±li np. `(n) = 1

64
· n, a t = t(n) = n4, to ªatwo sprawdzi¢, »e

nierówno±¢
n4 ≤ 2

n
4·64

zachodzi pocz¡wszy od n ≥ 213 i wtedy równie»

Pr( kolizja ) ≤ 1

n4

Przykªad Przedstawimy teraz hipotetyczn¡ funkcj¦ skrótu opart¡ na logarytmie dys-
kretnym. Niech p b¦dzie liczb¡ pierwsz¡ tak¡, »e p = 2q + 1, gdzie q te» jest pierwsze
(np. p = 7, 23, 59, . . .). Niech g b¦dzie generatorem Z∗

p i niech b ∈ {1, . . . , p − 1}. Ci¡gi,
które zamierzamy skraca¢ (�haszowa¢�) b¦d¡ postaci 〈x, y〉, gdzie x, y ∈ {0, 1, . . . , q − 1},
oczywi±cie dane w postaci binarnej. Okre±lamy

h : {0, 1, . . . , q − 1}2 → {1, . . . , p− 1}
〈x, y〉 7→ gxby mod p
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Zauwa»my, »e

|h(x, y)| ≈ 1

2
(|x|+ |y|) + 1

czyli nasza funkcja skraca mniej wiecej o poªow¦.
Wyka»emy, »e znalezienie kolizji dla tej funkcji implikowaªoby znalezienie logarytmu

dyskretnego z b, tzn. takiej liczby t, »e gt = b mod p.
Przypu±¢my, »e para 〈x1, y1〉, 〈x2, y2〉, tworzy kolizj¦, tzn.

gx1by1 = gx2by2 mod p

czyli

gx1−x2 = by2−y1 mod p

Je±li teraz t jest logarytmem dyskretnym z b, to

gx1−x2 = gt·(y2−y1) mod p

a zatem t speªnia równanie

x1 − x2 = t · (y2 − y1) mod p− 1 (3)

(pami¦tamy, »e gp−1 = 1 mod p). A zatem, »eby znale¹¢ logartym dyskretny z b, wystar-
czy rozwi¡za¢ to ostatnie równanie. Rozwi¡zanie na pewno istnieje (jest nim w szczegól-
no±ci poszukiwany logarytm dyskretny), ale w ogólno±ci mo»e ich by¢ wiecej. Z pomoc¡
przyjdzie nam fakt, »e p− 1 = 2q, gdzie q jest pierwsze.

W przypadku, gdy ponadto y2 − y1 jest wzgl¦dnie pierwsze z 2q, to rozwi¡zanie mo»e
by¢ oczywiscie tylko jedno (bo warto±ci t·(y2−y1) mod p−1 s¡ ró»ne dla t = 0, 1, . . . , p−2).

Je±li jednak y2 − y1 i 2q maj¡ wspólny nietrywialny dzielnik, to nie mo»e by¢ nim q
(bo y1, y2 ∈ {0, 1, . . . , q − 1}), a zatem jest to 2. Wtedy, skoro 2|(x1 − x2)− t · (y2 − y1) i
2|y2 − y1, to równie» 2|x1 − x2.

Równanie

x1 − x2

2
= t · y2 − y1

2
mod 2

ma dokªadnie jedno rozwi¡zanie, powiedzmy t∗, mamy wi¦c

q|x1 − x2

2
− t∗ · y2 − y1

2

Wtedy tak»e
2q|(x1 − x2)− t∗ · (y2 − y1)

oraz
2q|(x1 − x2)− (t∗ + q) · (y2 − y1)

a zatem t∗ lub t∗ + q musi by¢ naszym poszukiwanym logarytmem dyskretnym. (Wi¦cej
rozwi¡za« równanie (3) ju» nie ma, bo musz¡ si¦ one ró»ni¢ o wielokrotnos¢ q.)
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Przedstawiona funkcja ma jednak powa»n¡ wad¦: jest do±¢ wolno obliczalna � pami¦-
tamy, »e pot¦gowanie modulo ma zªo»ono±¢O(n3) (por. Wykªad 1). W praktyce stosowane
s¡ przede wszystkim dwa standardy: MD5 (od Message Digest) i SHA-1 (od Secure Hash
Algorithm), które skracaj¡ ci¡gi 512-bitowe do 128 i 160-bitowych, odpowiednio i oparte
s¡ na heurystycznie znalezionych zasadach. Przyst¦pne wprowadzenie do problematyki
praktycznie dziaªaj¡cych funkcji skrótu mo»na znale¹¢ w najnowszym numerze Delty [1].
Dokªadniejsze przedstawienie SHA-1 mo»na te» znale¹¢ w [2].
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