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Podpis elektroniczny - optymistycznie

➢ wiara w specyfikację wysokopoziomową, ale   

niskopoziomowe szczegóły mogą być  krytyczne 

zgodność specyfikacji z rzeczywistością?
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Pieczęć elektroniczna – to kluczowy obszar

błąd pierworodny sprzed 2 dekad: 

to nie podpis osoby fizycznej jest kluczowy dla obrotu cyfrowego ale 
podpis osoby prawnej/ pieczęć elektroniczna

Rozwiązania i ryzyka dla pojedynczej osoby i dla systemów masowych            

nie są takie same 
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Pieczęć elektroniczna – perspektywy

w kontekście European Privacy Wallet:

kluczowa rola certyfikatów atrybutów                 opatrzone pieczęcią

w kontekście pewności obrotu: 

dlaczego w KRS jest adres pocztowy (przeżytek 19 wieczny!) ale nie 
ma klucza publicznego pieczęci podmiotu

pragmatyczna rola pieczęci podmiotu: 
❖ potwierdzanie dokumentów (faktur, itp.)

❖ CA dla prawnych reprezentantów i pracowników
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Pieczęć elektroniczna – specyficzne potrzeby

Potrzeba gradacji poziomu rozwiązań ze względu na cel i poziom ryzyka 

tak jak dla podpisu elektronicznego 
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Pieczęć elektroniczna – specyficzne potrzeby

I. Rewokacja/aktywacja/deaktywacja

II. Silne bezpieczeństwo kluczy

III. Rozliczalność – rejestr zdarzeń 

IV. Odtwarzalność 

V. Odporność na konsekwencje ataków kryptoanalitycznych

nie chodzi o postquantum – algorytmy te uadparniając na klasyczne   

algorytmy kwantowe mogą stwarzać szereg innych podatności 
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Pieczęć elektroniczna – implementacja

Bezpieczne urządzenie z silną ochroną  zawartości: 

❑ Klucze 

❑ Wartości efemeryczne 

❑ Kod 

Zabezpieczenie przed modyfikacją i bardzo często odczytem 

Czarna skrzynka?    
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Czarna skrzynka – ciemne strony

Tracimy bezpośrednią kontrolę 

Wymarzona sytuacja na zastawienie pułapek
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Kryptografia Anamorficzna

Powszechne podejście:

jeśli implementacja protokołu kryptograficznego A zachowuje się tak 
jak oczekujemy 

– tj. brak obserwowalnych rozbieżności  --

to przyjmujemy, że zaimplementowano A

oraz nic więcej
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Kryptografia Anamorficzna

Protokół anamorficzny:

❑ wykonanie wygląda jak wykonanie A

❑ dla wtajemniczonych realizuje nieco inny protokół B 

różnica miedzy A i B niewidoczna nawet po odkryciu kluczy 
prywatnych używanych w ramach protokołu A

sytuacja zmienia się gdy dysponujemy tzw. kluczami dualnymi
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Kryptografia Anamorficzna – Motywacja   

Powszechne dążenie rządów (zwłaszcza totalitarnych) do kontroli 
obiegu informacji dla „dobra obywateli” i „Ojczyzny”.* 

Anamorficzna kryptografia: 

„wysiłki reżimów skazane na niepowodzenie: profesjonaliści znajdą 
(kryptograficzne) zabezpieczenie przed kontrolą” 

…  a tylko osoby niewinne zostaną pozbawione ochrony 
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----------------
* Dotyczy też Europy – np. pod hasłem ochrony dzieci przed wykorzystaniem, prawo do „elektronicznego 
przeszukania” 



Kryptografia Anamorficzna – Ciemna Strona   

Producent może zaszyć kryptografię anamorficzną w czarnej skrzynce:

➢ niewykrywalna dla użytkownika

➢ jeśli zaimplementowana w softwarze załadowanym do urządzenia 
– to certyfikacja nic nie daje – egzemplarze do badania są „czyste” 
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Kryptografia Anamorficzna – Ciemna Strona   

Funkcje anamorficzne: 

❑ niewykrywalny wyciek dowolnych danych 

❑ niewykrywalne dodatkowe podpisy 

❑ …
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Kryptografia Anamorficzna: 
model „Dyktatora”  

▪ Dyktator może zażądać kluczy do deszyfrowania („bezpieczeństwo narodowe”!)

▪ Dyktator może zażądać losowości używanej do zaszyfrowania w przypadku 
szyfrowania asymetrycznego („bezpieczeństwo narodowe” w wersji „light”)

▪ Dyktator może zażądać kluczy do podpisu po ich unieważnieniu 
(„bezpieczeństwo narodowe” – czy w podpisach nie było …? )

Metody anamorficzne: mimo wszystko ukryte funkcje mogą pozostać niewykryte
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Bezpieczeństwo kluczy - praktyka

Przykład pozytywny (Estonia, „państwowy” podpis „RSA”): część 
klucza na serwerze a część na karcie obywatela:  

❑ kompromitacja  karty nie pozwoli na fałszowanie podpisów  
(producenci mogą zawieść zaufanie)

❑ kompromitacja serwera nie pozwoli na fałszowanie podpisów (rząd 
może zawieść zaufanie)

Przykład negatywny  (Niemcy, eIDAS token: Pseudonymous
Signature):

❑ wydawca (publiczny) zna klucze prywatne użytkownika 
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Ostatnia linia obrony: Sign-in-Sign

• Podpis zupełnie standardowy, ale tkwi w nim ukryty dodatkowy podpis 

• W przypadku kompromitacji klucza prywatnego można ujawnić ukryty 
klucz publiczny PK i 

zidentyfikować podrobione podpisy w dowodliwy sposób

• Rozwiązanie dla konstrukcji bezpiecznego urządzenia chroniące przed 

potężnym adwersarzem z olbrzymimi możliwościami   

kryptoanalitycznymi
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Anamorficzny podpis – z ukrytym kryptogramem

Jawna część: 

❑ standardowy schemat podpisu 

Ukryta funkcjonalność:  

❑ kryptogram (symetryczny lub  asymetryczny)   
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Signatures with randomness recovery

❑ w trakcie konstrukcji podpisu jest wybierany losowo element losowy r

i używany do konstrukcji podpisu 

❑ w trakcie standardowej weryfikacji podpisu można odzyskać oryginalne r
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Przykład: RSA-PSS

Podpisanie wiadomości msg, klucz RSA (N,e) 

1. r wybrane losowo

2. w:=Hash(msg ||r)

3. r*:= G1(w) xor r

4. y:=0 ||w||r*||G2(w)

5. s:= ye mod N

W trakcie weryfikacji kluczem publicznym (N,d)

a. y:= sd mod N

b. odzyskaj r* oraz w  (podciągi y)

c. r:= r* xor G1(w)  
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Anamorficzny RSA-PSS

r nie wcale nie jest wybierane losowo ale jako kryptogram 

r:=Encpk(amsg) 

dla ukrytej wiadomości amsg przy pomocy klucza pk

Schemat szyfrowania musi mieć pewne (standardowe) własności, np. „CPA-
secure”, dobraną długość , itp.   
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Anamorficzny RSA-PSS – zastosowania 

❑podpisy RSA-PSS deponowane w distributed ledger w celu zapewnienia 
niezaprzeczalności

❑podpisy jednak nie pod danymi ale ich haszami (dla ochrony wrażliwych 
danych)

❑Bezpieczne? Nie: 

urządzenie może „przemycać” wrażliwe dane w parametr r (jako 
kryptogram)
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Anamorficzny RSA-PSS – zastosowania 

❑podpisy RSA-PSS deponowane w distributed ledger w celu zapewnienia 
niezaprzeczalności

❑podpisy jednak nie pod danymi ale ich haszami (dla ochrony wrażliwych 
danych)

❑Bezpieczne? Nie: 

urządzenie może „wrzucać” wrażliwe dane w parametr r (jako kryptogram)

Możnaby się bronić wymagając by r było generowane przez  PRNG, którego 
output można weryfikować
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Rejection sampling

Cokolwiek byśmy nie zrobili, pewną liczbę bitów można przemycić
jako anamorficzny kryptogram za pomocą techniki „rejection
sampling”
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Rejection sampling

Cokolwiek byśmy nie zrobili, pewną liczbę bitów można przemycić
jako anamorficzny kryptogram za pomocą techniki „rejection
sampling”

Cecha 1: w praktyce chodzi o co najwyżej kilka bitów na podpis

Cecha 2: nie jest możliwe wykrycie …

można tylko zwalczać przez podpisywanie z mediatorem lub podpisy
które można randomizować (Camenish –Lysyanskya)
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Anamorficzny podpis Schnorra z rejection
sampling

do ukrycia: bit b za pomocą klucza PK=gsk

1. wybierz losowo k

2. R:=PKk

3. if (ostatni bit R) ≠ b, then goto 1

4. e:=Hash(msg, gk)

5. s:= k-x*e mod q

6. output (s,e)
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Anamorficzny podpis Schnorra z rejection
sampling -deszyfrowanie

1. r:= gk*Xe

2. R:=rsk

3. b:= ostatni bit R
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MONERO – anonimowe podpisy

Deklarowany zamiar:
wysoki poziom poziom anonimowości dzięki  Monero ring signature:

• transakcja podpisana  za pomocą podpisu pierścieniowego (np. wielkość 
pierścienia to 10) , niemożliwe wykrycie który z uczestników pierścienia faktycznie 
podpisał

• odbiorca transakcji nie jest wskazany jawnie: ale tylko odbiorca jest w stanie 
wyliczyć klucz prywatny odpowiadający jednorazowemu kluczowi publicznemu 
odbiorcy 

• dwukrotne użycie tego samego klucza do dwóch podpisów pierścieniowych 
wykrywalne 
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MONERO – anamorficzny podpis 

• dla wygenerowania podpisu z 10 uczestnikami pierścienia wybieranych jest 
2*10=20 losowych długich ciągów

• 18 tych ciągów będzie dostępnych w końcowym podpisie

• zamiast wybierać te ciągi losowo można wkładać kryptogramy 
(nierozróżnialne od ciągów losowych) 
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MONERO – nowy Darknet

Konsekwencje:

• bardzo pojemny kanał do przekazywania wiadomości (rozmiar 
kryptogramów to kilka tysięcy bitów na transakcję!) 

• Bez klucza deszyfrującego brak możliwości detekcji kryptogramów

• w pełni anonimowy nadawca

• analiza ruchu nic nie daje bo wszyscy użytkownicy Monero pobierają 
wszystkie transakcje do analizy
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Podpis deterministyczny jako ochrona przed 
anamorfizmem? 

Wszystkie wskazane przykłady dotyczą schematów, gdzie 
wykorzystuje się efemeryczne wartości losowe

Więc może podpisy deterministyczne są bardziej bezpieczne:
1. odporność na psucie się/brak generatora liczb losowych  (bo go wcale 

nie ma!) 

2. potencjalnie tańszy, łatwiejszy w implementacji i audycie 

3. brak ukrytych kanałów (podpis nie można uzależnić od ukrytych 
danych) 
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EdDSA
wersja podpisu Schnorra, gdzie zamiast

losować wartość efemeryczną k

wylicza się k w sposób deterministyczny  z dodatkowego klucza prywatnego x2:
k=Hash(PodpisywanaWiadomość,x2) 

Własności:
• dla silnych funkcji haszujących tak samo bezpieczne jak Schnorr
• weryfikacja podpisu nie obejmuje (i nie może obejmować) sposobu 

wygenerowania k

dość dobrze odpowiada potrzebom systemów software’owych
w przypadku hardware’u – potrzebne zaufanie  
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EdDSA
Pełny wyciek kluczy                     

brak szans na wyparcie się podpisu 

bo niemożność wdrożenia ukrytego „fingerprintu”

Częściowy wyciek klucza  (tylko pierwsza część klucza, taka jak w Schnorrze) 

możliwość stworzenia klona urządzenia podpisującego i 

późniejszego wyparcia się podpisów z klona 
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Podpisy deterministyczne
Potrzebne dodatkowe mechanizmy zabezpieczające przed klonami 

Np.  nonces (Estonia) 

efektywne w przypadku konstrukcji opartych o mediatora

Stamp-and-extend

w podpisie n commitment do efemerycznych wartości k z           

podpisów 2n, 2n+1

Blockchain

nieco ryzykowne (poziom aktywności widoczny)
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Dziękuję za uwagę
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