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بهطوریکه اگر سندی امضاء نگردد در حقیقت فرد قصد
بهوجود آوردن آن را نداشته و قرارداد باطل میگردد .این
ویژگی ها از امضاء ،حاکم بر اسناد کتبی و مربوط به
مقررات و قوانین موجود در قانون تجارت است ولی با
استناد به همین ویژگیها میتوان امضای الکترونیکی را
همانند امضای کتبی ،جزء شرایط صحت اسناد الکترونیکی
به حساب آوریم .البته این نکته را هم باید در نظر داشت
که امضاء حتماً ناظر به شکل یا عالمت خاصی نیست ،بلکه
هر عالمت یا رمزی که مبین اراده فرد در انعقاد قرارداد
باشد امضاء محسوب میگردد.
امضای دیجیتال ابزاری است که منجر به سندیت بخشیدن
به یک متن از طریق رمزنگاری با کلید عمومی میشود.
ویژگیهای مهم امضای دیجیتالی عبارتند از -1 :در تولید
آنها از اطالعاتی که بهطور منحصر بهفرد در اختیار
امضاءکننده است استفاده میشود -2.بهطور خودکار و
توسط رایانه تولید میشوند -3 .امضای هر پیام وابسته به
کلیه بیتهای پیام است( چکیده پیام) و هرگونه
دستکاری و تغییر در متن سند موجب مخدوش شدن
امضای پیام میگردد -4 .امضای هر سندی متفاوت با
امضای اسناد دیگر است -5 .باید بهراحتی قابل بررسی و
تائید باشد تا از جعل و انکار احتمالی آن جلوگیری شود.
در این مقاله ،در بخش دوم رمزنگاری و نقش آن در
امضای دیجیتال ،دربخش سوم مفهوم چکیده سازی و
توابع درهمسازی و در بخش چهارم فرایند تولید هر
امضای دیجیتال تشریح میشود .در بخش پنجم ،طرح
امضای  𝑅𝑆𝐴5و بهبود آن ،در بخش ششم ،طرح امضای
𝐴𝑆𝐷  6و بهبود آن و در بخش هفتم طرح امضای
𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 7مورد بررسی قرار میگیرد .سپس در بخش
هشتم یک بررسی مقایسهای از هر سه روش و در بخش
نهم نتیجهگیری صورت میگیرد.

مقدمه
فضای سایبری یا مجازی مجموعهی مرتبط از رایانهها،
بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی آنها است .جرایم
سایبری بخشی از جرایم رایانه واسطه ارتکاب به جرم
است ،که در فضای مجازی رخ میدهد .این جرایم گاهی
علیه اموال و گاهی علیه تمامیت اطالعات و بعضی وقتها
علیه نرم افزار و سخت افزار و در مواردی بر ضد آسایش و
امنیت عمومی است].[1
چهار اصل اساسی که با رعایت و برقراری آنها میتوان گام
بزرگی در پیشگیری از جرایم فضای مجازی برداشت
عبارت است از :اصل تصدیق اصالت یا تایید هویت 1که
هویت شخص فرستنده پیام یا سند است ،که باید قابل
تشخیص باشد .اصل عدم انکار 2که مطابق تعریف شخص
فرستنده نباید قادر به انکار ارسال و یا ایجاد متن سند یا
پیام باشد .در صورتی که تغییری در اطالعات به جز از
طرف شخص فرستنده در متن پیام ارسالی ایجاد شود،
اطالعات مورد نظر نامعتبر شناخته شده و اصطالحا
تمامیت 3آن سند یا پیام حفظ نشده است .محرمانگی4
پیام هم زمانی بر قرار است که تنها توسط افرادی که اجازه
دسترسی دارند قابل مشاهده باشد .لذا ،باید سعی شود که
این چهار اصل به گونهای در تبادالت اطالعاتی گنجانده
شود و در صورتی که این امر تحقق پذیرد میتوان از
بسیاری از جرایم رایانهای به خصوص در زمینه تبادالت
الکترونیکی اطالعات جلوگیری کرد[2و.]3
امضاء در اصطالح عام عبارت است از نوشتن نام یا نام
خانوادگی به همراه عالمت خاصی که هویت صاحب آن
عالمت است ،در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) ،که
متضمن وقوع معامله یا اعتبار سند است .بنابراین هیچ
سندی ازنظر حقوقی و قانونی اعتبار ندارد مگر اینکه
عالمتی دلیل بر صدور آن از جانب مرجع صدور سند
داشته باشد .عالوه بر آن در اهدافی که امضاء در پایین
نوشتهها دنبال میکند میتوان به اهدافی مانند رسمیت
یافتن اسناد ،تأیید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد
اما درعینحال امضاء در اصل جدای از اهداف ذکرشده
مبین قصد انشاء فرد یا اراده فرد در انعقاد قرارداده است،

علم و هنر به رمز در آوردن یک پیام با استفاده از الگوریتم
های ریاضی را رمزنگاری 8میگویند .بطور کلی رمزنگاری
به دو شاخهی رمزنگاری کالسیک و رمزنگاری مدرن دسته

1 Authentication
2 Non-repudiation
3 Integrity
4 Confidentiality

5 Rivest-Shamir-Adleman
6 Digital Signature Algorithm
7 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
8 Cryptography

رمزنگاری و نقش آن در امضای دیجیتال
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 𝑅𝐹𝐶1321رسیدند .این توابع هش از سری توابع 128
بیتی میباشند .تابع  MD5به طور گسترده ای در نرم
افزارها استفاده میشوند ،تا یکپارچگی یا تمامیت پیامهای
منتقل شده در فضای مجازی را تضمین کند.
خانواده 𝐴𝐻𝑆 ،شامل چهار الگوریتم

بندی میشود .رمزنگاری مدرن نیز به دو دستهی ،کلید
خصوصی (1رمز متقارن) و کلید عمومی(رمز نامتقارن)
تقسیم میشود .در الگوریتمهای رمز کلید خصوصی(2رمز
متقارن) برای رمزنگاری و رمزگشایی از یک کلید مشترک
استفاده می شود .یعنی ،هر پیام با هر کلیدی که
رمزنگاری شود ،با همان کلید رمزگشایی میگردد2].و.]3
رمزنگاری کلید عمومی یا نامتقارن در ابتدا باهدف حل
مشکل انتقال کلید در رمزنگاری متقارن و در قالب پروتکل
تبادل کلید دیفی -هلمن پیشنهاد شد .در این سیستم هر
شخصی یک جفت کلید دارد ،که یکی کلید عمومی و
دیگری کلید خصوصی نام دارد.
کلید عمومی برای اطالع مردم منتشر میشود ولی کلید-
خصوصی ،بهصورت محرمانه نزد صاحب کلید نگهداشته
میشود .بهاین ترتیب دیگر نیازی نیست که فرستنده و
گیرنده از یک کلید محرمانه مشترک استفادهکننده ،بلکه
تمام ارتباطات از طریق کلید عمومی انجام میشود و
نیازی به ارسال کلید اختصاصی نیست .در این سیستم
احتیاجی به برقراری یک کانال ارتباطی مطمئن نیست،
بلکه تنها الزم است یکبار کلیدهای عمومی به روش
مطمئنی به کاربرها اختصاص یابند .هردو کلید با استفاده
از عملیات ریاضی بر روی اعداد اول تهیهشدهاند و با
یکدیگر مرتبط هستند ،بهگونهای که پیام رمزنگاری شده با
هریک  ،قابل رمزگشایی با دیگری است[2و. ]3

𝑆𝐻𝐴 − 3 , 𝑆𝐻𝐴 − 2 , 𝑆𝐻𝐴 − 1 , 𝑆𝐻𝐴 − 0

هستند ،که از نظر ساختاری باهم متفاوتند.
در ادامه اینمقاله برای نمونه دو تابع  SHA −و MD5

 1را مورد بررسی و مقایسه قرار میدهیم
یک پیام را میتوان با این تابع به چکیدهای  128بیتی
تبدیل کرد .تابع چکیده ساز  𝑀𝐷5دادهی ورودی خود را
به چند بخش تقسیم و وارد الگوریتم میکند و در نهایت
خروجی  128بیتی ایجاد میکند پیامی که قرار است
مقدار چکیده آن محاسبه شود ابتدا از طریق کد اسکی به
رشتهی بیتی تبدیل و سپس این رشتهی بیتی به بلوک-
های  512بیتی شکسته میشود .لذا ،این تابع یک رشتهی
بیتی را به عنوان ورودی دریافت میکند .در الگوریتم این
تابع یک عبارت  128بیتی وجود دارد که به چهار قسمت
 32بیتی تقسیم شده است .این چهار قسمت در شروع
الگوریتم به چهار عدد تصادفی مقداردهی میشوند .اگر
طول رشتهی بیتی قابل تقسیم در  512نباشد ،با انجام
یک عملیات ساده ،طول رشته قابل تقسیم بر 512
میشود ،این عملیات شامل اضافه کردن یک بیت یک()1
به انتهای رشتهی بیتی و تعدادی صفر( )0به دنبال آن
است تا زمانی که تعداد بیتهای رشته 42 ،عدد کمتر از
عددی قابل تقسیم در  512شود 64 .بیت باقیمانده با
بیتهایی که نشان دهندهی طول اصلی پیام است پر
میشود.
این الگوریتم برای هر بلوک  512بیتی در  64دور
مجموعهای از عملیات ریاضی را انجام میدهد .ابتدا سه
عدد از عبارت  128بیتی وارد تابع  Fمیشوند 64 .دور به
 4مرحله تقسیم میشود که در هر مرحله یکی از توابع زیر
استفاده میشود .

چكیده سازی پیام
عملیات چکیدهسازی پیام 3توسط یک الگوریتم یا تابع
چکیده ساز در جریان تولید و تایید امضای دیجیتال به کار
میرود ،که با استفاده از یک فرآیند ریاضی و منطقی در
قالب یک الگوریتم ریاضی پیادهسازی میشود .این
الگوریتمها از هر متن یک چکیده پیام منحصر به فرد با
طول ثابت( مثالً 128بیت یا  256بیت) تولید میکند.
عالوه بر این ،استفاده از تابع چکیده ساز ،یکپارچهگی
اطالعات را فراهم میکند[ 3و.]4
دو خانواده از توابع چکیده ساز معروف و پرکاربرد 𝐷𝑀
و 𝐴𝐻𝑆 هستند  .خانواده 𝐷𝑀 شامل توابع هش, 𝑀𝐷2
 𝑀𝐷6 , 𝑀𝐷5, MD4هستند ،که به تصویب استاندارد

()1
()2
()3
()4

)𝐷⋀𝐵 ∼(𝑉 )𝐶⋀𝐵( = )𝐷 𝐹1 (𝐵, 𝐶,
)𝐷 ∼ ⋀𝐶(𝑉)𝐷⋀𝐵( = )𝐷 𝐹2 (𝐵, 𝐶,
𝐷 𝑟𝑜𝑥 𝐶 𝑟𝑜𝑥 𝐵 = )𝐷 𝐹3 (𝐵, 𝐶,
)𝐷 – 𝑉 𝐵( 𝑟𝑜𝑥 𝐶 = )𝐷 𝐹4 (𝐵, 𝐶,

خروجی تابع 𝐹 ابتدا با عدد  32بیتی اول جمع میشود،
بلوک  512بیتی رشتهی ورودی به  16قطعهی  32بیتی

1 Public key
2 Private Key
3 Message Digestion
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برای تضمین صحت و درستی امضاء ،در پروتکل  PKIاین
الزام ایجاد شد که کلیدها به روشی امن ایجاد ،منتقل و
ذخیره سازی میشوند و اغلب اوقات برای این کار نیاز به
خدمات یک مرجع صدور گواهینامه دیجیتال(𝐶𝐴 )3
است .گواهینامه دیجیتال یک سند دیجیتال است که
توسط یک مرجع صدور گواهی صادر میشود و حاوی یک
کلید عمومی برای امضای دیجیتال است و هویت صاحب
آن کلید  ،مثل نام سازمان مربوطه ،را مشخص میکند .از
این گواهینامه برای تایید این که آیا کلید عمومی به آن
سازمان خاص یا فرد خاص تعلق دارد یا خیر استفاده
میشود .مرجع صدور گواهینامه دیجیتال مثل یک مولد
عمل میکند .امضای دیجیتال باید توسط یک مرجع دارای
صالحیت و فقط برای یک مدت زمان خاص معتبر شمرده
شود .وجود این گواهینامه برای ایجاد امضای دیجیتال،
ضروری است.
فرآیند امضای دیجیتال که ترکیبی از رمزنگاری نامتقارن و
عملیات چکیدهسازی به وجود میآید به شرح زیر است:
در ابتدا متنی را که میخواهیم امضا کنیم انتخاب کرده،
سپس با استفاده از یک الگوریتم درهمساز ،چکیده پیام
ایجاد میشود که حجم آن بهمراتب کمتر از حجم پیام
اصلی است .بعد از آن عملیات رمزنگاری را با استفاده از
کلید اختصاصی ایجاد مینماییم .اگر از فناوری چکیده-
سازی یک طرفه استفاده کنیم سطح امنیت خیلی باالیی
به وجود میآید .بدینصورت که هر متن الکترونیکی فقط
یکشکل فشرده دارد و اگر با استفاده از نرمافزار درهمساز
چکیده پیام را ایجاد نماییم این چکیده منحصربهفرد است؛
حال اگر تغییری در متن داده شود به دنبال آن چکیده
متفاوتی نسبت به چکیده قبل ایجاد میشود[4و.]5
برنامهی امضای دیجیتال شامل سه الگوریتم زمان
چندجملهای ) 𝑦𝑓𝑖𝑟𝑒𝑣 (𝑔𝑒𝑛, 𝑠𝑖𝑔𝑛,و یک پیام (𝑚)
است  .الگوریتم تولید کلید تصادفی 𝑛𝑒𝐺 کلید رمز 𝑘 را
به عنوان ورودی دریافت میکند و زوج کلیدی چون 𝑘𝑠 و
𝑘𝑝 را تولید میکند که اولی را کلید عمومی و دومی را
خصوصی گوییم .الگوریتم امضای 𝑛𝑔𝑖𝑠 ،کلید خصوصی
𝑘𝑠 و پیام 𝑚 را به عنوان ورودی دریافت میکند و امضای
𝜎 را بصورت )𝑚( 𝑘𝑠𝑛𝑔𝑖𝑆 = 𝜎 ایجاد میکند.
الگوریتم بررسی 𝑦𝑓𝑖𝑟𝑒𝑉 نیز با دریافت کلید رمز  ،kکلید

تقسیم میشود که 𝑖𝑀 نمایندهی عدد  32بیتی از بلوک
دادهی  512بیتی است 𝑘𝑖 .نمایانگر ثابت  32بیتی است
که در هر دور مقدار جدیدی دارد.
پس از جمع شدن خروجی با 𝑖𝑀 و 𝑖𝑘 به تعداد  sبار
چرخش به چپ مییابند و با عدد دوم جمع میشوند .در
نهایت ،ورودیهای جدید شکل میگیرند و دور بعدی اجرا
میشود .اعداد  Mو 𝐾 و 𝑠در هر دور تغییر
میکنند[ 3و.]4
الگوریتم  𝑆𝐻𝐴 − 1هر رشتهی بیتی را که از ورودی
دریافت میکند به رشتهای با طول  160بیت تبدیل
میکند .ولی از جهات مختلفی از جمله نوع عملیات
ریاضی که در این الگوریتم به کار میرود .مشابه الگوریتم
تابع  𝑀𝐷5است .امنیت تابع  𝑆𝐻𝐴 − 1نسبت به 𝑀𝐷5
بیشتر است زیرا برای تابع  𝑀𝐷5برخوردهایی پیدا شده
است .منظور از برخورد حاالتی است که یک تابع چکیده
ساز به ازای دو ورودی متفاوت ،خروجی یکسانی را تولید
کند.
فرایند تولید امضای دیجیتال
امضای دیجیتال مثل “اثر انگشت” الکترونیک است ،که در
قالب یک پیام رمزگذاری شده و به صورت کامالً امن ،فرد
امضا کننده را به یک سند در یک تراکنش ثبت شده،
مرتبط میکند .امضای دیجیتال از یک قالب استاندارد و
پذیرفته شده به نام زیرساخت کلید عمومی 1یا 𝐼𝐾𝑃
استفاده میکند ،تا باالترین سطح امنیت و پذیرش عمومی
در سطح جهانی را داشته باشد و در واقع یک پیادهسازی
2
خاصی از یک فن امضاء معروف به امضای الکترونیک
است  .امضای دیجیتالی به کمک زیرساخت 𝐼𝐾𝑃 قابل
پیادهسازی است .زیرساخت کلید عمومی رمزنگاری دادهها
را برای تأمین سرویس محرمانگی ،از طریق الگوریتم
رمزنگاری متقارن ،و امضای دیجیتالی برای تأمین
سرویسهای احراز هویت و انکار ناپذیری ،از طریق
الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و سرویس تایید صحت و
یکپارچگی اطالعات از طریق الگوریتم در هم سازی ،
تضمین میکند[.]5

1 Public Key Infrastructure
2 Electronic Signature

3 Certificate Authority
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استاندارد و تکنولوژی آمریکا ( 𝐼𝑆𝑁𝐴 ) به عنوان یک
استاندارد پذیرفته شده است ،از سه الگوریتم تولید کلید،
تولید امضا و تصدیق امضاء تشکیل شده است .در این
روش ،هر کاربر(فرستنده) مانند 𝐴 ،اعداد اول 𝑝 و 𝑞 را
انتخاب می کند ،که 𝑞𝑝 = 𝑛 است ،سپس عدد  eرا به
گونهای تولید میکند که  𝑔𝑐𝑑(𝑒, 𝑝𝑞) = 1باشد .در
این صورت  eدارای وارون ضربی  dبه پیمانهی  nاست که
در رابطهی 𝑛 𝑑𝑜𝑚  𝑒𝑑 = 1صدق میکند .در این
صورت زوج )𝑛  (𝑒,را کلید عمومی و سهتایی
)𝑞  (𝑑, 𝑝,را کلید خصوصی (محرمانه) کاربر  Aمی
نامیم 𝑅𝑆𝐴 .برای چکیده پیام  ،mیعنی )𝑚( ،ℎامضای
 sرا با دستور )𝑛 𝑑𝑜𝑚( 𝑑)𝑚( 𝑠 = ℎمحاسبه می
کند و بلعکس در مقصد گیرنده پیام یعنی کاربر Bآن را با
رابطه = )𝑛 𝑑𝑜𝑚( 𝑒) 𝑑)𝑚(𝑠 𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) = ( ℎ
)𝑚(ℎ(𝑚)𝑒𝑑 ( 𝑚𝑜𝑑 𝑛) = ℎ
تایید میکند .بنابراین می توان این روش را بصورت
الگوریتم زیر تنظیم کرد[7و.]8

عمومی 𝑘𝑝 ،پیام 𝑚 و امضای 𝜎 بیت 𝑏 را به عنوان
خروجی تولید میکند که میتواند در صورت پذیرش
امضاء مقدار یک و در صورت عدم پذیرش مقدار صفر را
داشته باشد .این کار با عبارت )𝜎 𝑏 = 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑦𝑠𝑘 (𝑚,
نمایش داده میشود.
اینبرنامه فرآیند امضای دیجیتال را فرموله میکند.
فرستنده زمانی که قصد ارسال پیام 𝑚 را دارد ،الگوریتم
امضاء را اجرا و در نهایت زوج )𝜎  (𝑚,را ارسال میکند.
دریافت کنندهی پیام امضاء شده ،پس از دریافت ان با
توجه به اینکه کلید عمومی 𝑘𝑝 را میداند با اجرای
الگوریتم 𝑦𝑓𝑖𝑟𝑒𝑉 و چک کردن نتیجهی آن میتواند
دریابد که چه کسی پیام را فرستاده و آیا پیام تغییر کرده
است یا نه  .شکل .1فرایند تولید امضاء و شکل.2
فرایندتایید امضاء را در حالت کلی نشان می دهد .در این
دو شکل تابع  ℎ𝑎𝑠ℎیک الگوریتم محاسب چکیده پیام با
یک طول ثابت است[.]6
طرح امضای دیجیتال 𝑨𝑺𝑹 و بهبودیافته آن
این روش امضاء که مبتنی بر الگوریتم رمز کلید عمومی
𝐴𝑆𝑅 بوده و در سال  1991توسط موسسهی ملی

شكل ( )1فرایند تولید امضای دیجیتال برای یک پیام

شكل( )2فرایند اعتبار سنجی پیام با امضای دیجیتال.
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آسیب پذیری امنیتی وجود دارد و آن به این ترتیب است
که یک کاربر مخرب میتواند با استفاده از امضای معتبر
پیام اصلی ،پیام را به راحتی جعل کند .استفاده آسان
کاربر مخرب از امضای معتبر پیام اصلی باعث ایجاد پیام
میشود  .به منظور رفع این مشکل ،این طرح در []9
بهبود یافته است .طرح پیشنهادی الزامات امضاهای
دیجیتال را ارائه می دهد که شامل تابعی با محدوده مجاز
خطا است .از این طرح میتوان در محاسبات ابری نیز
استفاده کرد .در این طرح ،روش اصلی عبارت است از تهیه
دو ماتریس از اعداد اول ،به منظور غلبه بر آسیب پذیری
امنیتی ،در حالی که شخصی ماتریس پیام را منتقل می-
کند جایگشتی از تغییر مکان سطرها و ستونهای این
ماتریس اعداد نیز منتقل میشود .از آنجایی که این طرح
از رمزنگاری از امنیت خوبی برخوردار است ،امنیت
الگوریتم امضای بهبود مناسبی یافته است .مهاجم نیز
مجبور است مسئله تقارن به وجود آمده را جهت بررسی
هویت گیرنده پیام حل کند .بنابراین فرایند محاسباتی
مهاجم افزایش یافته ،در نتیجه پیچیدهگی زمانی حمله نیز
زیاد میشود.

تولید امضای مبتنی بر روش 𝐴𝑆𝑅 توسط فرستنده پیام یا
کاربر 𝐴 با انجام دو گام زیر صورت می گیرد:
گام  :1کاربر 𝐴 ابتدا با بکارگیری یک تابع درهمساز ،مانند
 ،hچکیده پیام  mیعنی )𝑚( ℎرا به دست میآورد (در
روش استاندارد استفاده از الگوریتمهای  𝑀𝐷2یا
 𝑀𝐷5توصیه شده است).
گام

:2

برای

تولید

امضا

مقدار

=𝜎

𝑛 𝑑𝑜𝑚 𝑑))𝑚( (ℎرا محاسبه مینماید .در اینصورت
𝜎 امضای کاربر  Aروی پیام  mخواهد بود.
بررسی صحت یا تایید امضای 𝑨𝑺𝑹

کاربر 𝐵 یا گیرنده پیام امضاء شده در مقصد ،برای بررسی
صحت امضای کاربر 𝐴 بر روی پیام 𝑚 ،اعمال زیر را انجام
میدهد:
گام  :1نخست یک کپی قابل اعتماد از کلید عمومی یعنی
)𝑛  (𝑒,را به دست میآورد.
گام  :2با بکارگیری تابع درهمساز ،چکیدهی پیام یعنی
)𝑚( 𝑓 = ℎرا به دست میآورد.
گام  :3با استفاده از کلید عمومی مقدار = 𝑓1

طرح امضای دیجیتال 𝑺𝑺𝑫 2یا 𝑨𝑺𝑫 3و بهبود یافته

𝑛 𝑑𝑜𝑚 𝑒 𝑆 را محاسبه مینماید.

آن

گام  :4صحت امضا مورد تایید است اگر و تنها اگر  fو 𝑓1

روش امضای 𝑆𝑆𝐷 ،که به 𝐴𝑆𝐷 هم معروف است ،براساس
سیستم رمزنگاری کلید عمومی الجمال  4استوار است.
𝑆𝑆𝐷 در آگوست  1991توسط موسسهی ملی استاندارد و
تکنولوژی آمریکا پیشنهاد شد و در سال  1993به عنوان
یک استاندارد پردازش اطالعات دولت فدرال آمریکا
پذیرفته گردید 𝐷𝑆𝑆 .اولین روش امضای دیجیتال بود که
به صورت قانونی رسمیت یافت[ .]10در این روش به
منظور کاهش اندازهی امضاها از زیرگروههای کوچک در
} 𝑍𝑝 = {0,1,2,3, … , 𝑝 − 1استفاده میشود .روشهای
تولید کلید ،تولید امضا و تایید امضای این روش عبارت
است از:

برابر باشند.
امنیت الگوریتم امضای 𝐴𝑆𝑅 بخاطر سختی در تجزیه عدد
بزرگ 𝑛 به حاصل ضرب عوامل اولی چون 𝑝 و 𝑞 است.
[ .]7اولین برنامهی امضای دیجیتال که از این الگوریتم
استفاده میکند ،بدون کاربرد تابع درهمسازی است .به
دلیل مشکالت امنیتی این برنامه ،نسخهی بهتری از
برنامهی امضای دیجیتال برای الگوریتم 𝐴𝑆𝑅 با نام 𝐴𝑆𝑅
درهمسازی شده فوق ارائه شد که از تابع چکیده ساز
استفاده میکند [.]4
بهبود طرح امضای 𝐴𝑆𝑅
دو طرح بهبود یافته برای 𝐴𝑆𝑅 اصلی پیشنهاد شد .این
طرحها هنگام درخواست داده از طریق شبکه ،امنیت
درخواستی را تامین میکنند .در طرح لین 1و همکاران

2 Digital Signature Standard
3 Digital Signature Algorithm
4 Elgamal

1 Lin and et al.
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تایید امضای 𝑨𝑺𝑫

برای تولید کلید ،کاربری مانند  Aگام های زیر را انجام
میدهد:

برای تصدیق صحت امضای کاربر 𝐴 بر روی پیام 𝑚 یعنی
تایید ( ، )r, sشخص 𝐵 باید گام های زیر را انجام دهد:

گام  :1عدد اول 𝑞 را طوری انتخاب مینماید که < 2159

گام :1یک کپی قابل اعتماد از کلید عمومی 𝐴 یعنی

 𝑞 < 2160باشد.

)𝑦 (𝑝, 𝑞, 𝑔,را به دست آورد.

گام  :2عدد اول  1024بیتی 𝑝 را طوری انتخاب مینماید

گام :2تصدیق کند که 𝑟  𝑠,در محدودهی ][1, 𝑞 − 1

که ) .𝑞|(𝑝 − 1در روش تولید امضای 𝐴𝑆𝐷 توصیه می-
شود که 𝑡 2511+64𝑡 < 𝑝 < 2512+64باشد که در آن
 .0 ≤ 𝑡 ≤ 8اگر  𝑡 = 8اختیار شود  ،در این صورت 𝑝
یک عدد اول  1024بیتی خواهد بود.

قرار دارند.

گام:4

گام  :3عنصر 𝑃𝑍 ∈  ℎرا انتخاب مینماید و مقدار = 𝑔

𝑞 𝑑𝑜𝑚)𝑤𝑟( را محاسبه نماید.

گام :3مقدار 𝑞 𝑑𝑜𝑚

−1

𝑠 = 𝑤 و )𝑚(  ℎرا محاسبه

نماید.

𝑝 𝑑𝑜𝑚 𝑞 ℎ(𝑝−1)/را محاسبه مینماید .این مرحله تا
وقتی که  𝑔 ≠ 1باشد ،تکرار میشود ( gمولد یک زیر
گروه دوری از مرتبه 𝑞 در }Zp∗ = {1,2,3, … , p − 1
میباشد).

گام:5

مقدار
مقدار

𝑞 𝑑𝑜𝑚)𝑤 )𝑚( 𝑢1 = (ℎو = 𝑢2

𝑞 𝑑𝑜𝑚)𝑝 𝑑𝑜𝑚  𝑣 = (𝑔𝑢1 𝑔𝑢2را

حساب کند.
گام :6صحت امضا تایید میشود اگر و تنها گر 𝑟 = 𝑣

باشد.
چون s , rهر کدام اعداد صحیح کوچکتر از 𝑞 هستند،
امضاهای تولید شده توسط 𝐴𝑆𝐷 دارای حداکثر اندازهی
 320بیت خواهد بود.
امنیت الگوریتم امضای 𝐴𝑆𝐷 بخاطر سختی در محاسبه
لگاریتم گسسته است.

گام  :4یک عدد صحیح تصادفی  xدر محدوده
] [1, 𝑞 − 1را انتخاب میکند.
گام  :5مقدار 𝑝 𝑑𝑜𝑚 𝑥 𝑔 = 𝑦 را محاسبه میکند.
گام  :6کلید عمومی کاربر 𝐴 عبارت است از )𝑦 (𝑝, 𝑞, 𝑔,

بوده و کلید خصوصی وی 𝑥 میباشد.
تولید امضای 𝑨𝑺𝑫

بهبود طرح امضای 𝐴𝑆𝐷

برای امضای پیام 𝑚 کاربر 𝐴 باید اعمال زیر را انجام دهد:

محققان در [ ]11الگوریتم بهبودیافتهی از𝐴𝑆𝐷 پیشنهاد
دادند که سرعت محاسبه 𝐴𝑆𝐷 را افزایش داده است .این
الگوریتم ساختار اصلی 𝐴𝑆𝐷 را اصالح میکند و عمل
پیچیده و وقتگیر معکوس مد(𝑑𝑜𝑀 )1در فرایند تولید و
تایید امضاء را حذف میکند .به این ترتیب 𝐴𝑆𝐷 در
فرآیند تولید امضاء فقط به یک حساب ساده تفریق ،ضرب
و عمل 𝑑𝑜𝑀 و چکیده سازی پیام نیاز دارد و هیچگونه
محاسبه قبلی در فرآیند تأیید 𝐴𝑆𝐷 وجود ندارد .آنها
شبیهسازی 𝐴𝑆𝐷 را در یک عملیات پیچیده ،شامل تولید
اعداد اول ،محاسبه 𝑑𝑜𝑀 و معکوس آن انجام داده اند.
آنها در این کار طول 𝑝 𝑑𝑜𝑀 را  1024بیت در نظر
گرفتند ،در نتیجه آزمایش شبیه سازی نشان داد که
سرعت امضای 𝐴𝑆𝐷 با پیش پردازش یکسان ،بسیار سریع
تر شده است ،چرا که دیگر هیچ گونه پیچیدهگی مربوط به

گام  :1یک عدد صحیح تصادفی  kدر محدودهی
] [1, 𝑞 − 1را انتخاب مینماید.
گام  :2مقدار 𝑞 𝑑𝑜𝑚)𝑝 𝑑𝑜𝑚 𝑘𝑔( = 𝑟 را محاسبه
مینماید.
گام  :3مقدار 𝑞 𝑑𝑜𝑚  𝑘 −1را حساب میکند.
گام  :4مقدار  s = k −1 {h(m) + xr} mod qرا
محاسبه مینماید که ) ℎ (0تابع درهم 𝑆𝐻𝐴 − 1
میباشد.
گام  :5در صورتی که  𝑆 = 0باشد به گام  1برمیگردد.
(در این حالت 𝑞 𝑑𝑜𝑚  𝑆 −1موجود نخواهد بود𝑆 −1 ،
در گام  ،3در تایید صحت امضاء ،کاربرد دارد).
گام  :6امضای پیام 𝑚 عبارت است از زوج )𝑠 (𝑟,

 1محاسبه کننده باقیمانده تقسیم

30

زمستان  -99شماره 96

فصلنامه علوم و فناوری دریا
معکوس 𝑑𝑜𝑀 وجود ندارد .تجزیه و تحلیل نتایج
محاسبات نشان داد که DSAبهبود یافته دارای قدرت
امنیتی یکسانی با 𝐴𝑆𝐷 اصلی است.
در دراز مدت ،محاسبات از قبل مشخص است ،الگوریتم
سنتی𝐴𝑆𝐷 برای هر امضاء ،به یک عدد صحیح منحصر به
فرد و تصادفی 𝐺 ∈ 𝑘 نیاز دارد 𝑘 .برای هر پیام امضاء
شده باید مخفی باشد که توسط کاربر انتخاب میشود .در
[ ]12نویسنده طرح امضای جدیدی را بر اساس مسئله
جستجوی احتکا ر 1ارائه میدهد .امنیت این طرح
پیشنهادی کامالً به مسئله سختی جستجوی معکوس عمل
 Modبستگی دارد .در این طرح کلیه پارامترهای منتخب
برای امضای پیام و تأیید امضاء مانند کلیدهای عمومی و
عدد صحیح  kمتعلق به گروه میلر  Gاست و امنیت این
طرح نیز با مسئله سختی لگاریتم گسسته در  Gافزایش
مییابد .تفاوت عمده بین  DSAو این طرح پیشنهادی در
این است که طرح پیشنهادی نمیتواند  kرا برای هر امضاء
جدید تغییر دهد .بنابراین ،محاسبات اولیه سربار  rمی-
تواند مدتها قبل از حضور باب انجام شود.
طرح امضای دیجیتال مبتنی بر منحنیهای

مراحل تولید کلید ،تولید امضا و تصدیق امضا برای
𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 در زیر آمده است:
تولید کلید:
برای تولید کلید ،کار بر 𝑨 اعمال زیر را انجام میدهد:
گام  :1یک منحنی بیضوی 𝐸 بر روی 𝑝𝑍 انتخاب نماید.
تعداد نقاط موجود در ) 𝑝𝑍( 𝐸 باید بر عدد اول بزرگ 𝑛

قابل تقسیم باشد.
گام  :2یک نقطهی ) 𝑝𝑍( 𝐸 ∈ 𝑃 از مرتبهی 𝑛 را انتخاب
نماید.
گام  : 3عدد صحیح تصادفی 𝑑 را در محدودهی [1, 𝑛 −

) 1انتخاب نماید.
گام  : 4مقدار 𝑃 × 𝑑 = 𝑄 را محاسبه نماید.
گام  : 5کلید عمومی  Aعبارت است از )𝑄  (𝐸, 𝑃, 𝑛,و
کلید خصوصی وی 𝑑 است.
تولید امضاء
برای امضای پیام 𝑚 ،کاربر ،Aگام های زیر را انجام می
دهد:

بیضوی2

گام  : 1عدد صحیح و تصادفی 𝑘 را در محدودهی [1, n −

)𝑨𝑺𝑫𝑪𝑬(
الگوریتم امضای دیجیتال مبتنی بر منحنیهای بیضوی
𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 مشابه با امضای دیجیتال 𝐴𝑆𝐷 است ،بدین
معنی که بهجای کار در یک زیرگروه مرتبهی 𝑞 از ∗𝑝𝑍 ،در
گروه نقاط روی یک منحنی بیضوی در 𝑝𝑍 کار
میکند[ .]13جدول 1تناظر بین نمادهای ریاضی به کار
گرفته شده در 𝐴𝑆𝐷 و 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 را نشان میدهد.

] 1انتخاب نماید.
گام  : 2مقدار )  𝑘𝑃 = (𝑥1 , 𝑦1و 𝑛 𝑑𝑜𝑚  𝑟 = 𝑥1را
محاسبه نماید( .در اینجا  𝑥1یک عدد صحیح در نظر
گرفته میشود .در صورتی که  𝑟 = 0باشد آن گاه به
مرحلهی  1بازمیگردد( .این یک شرط امنیتی است زیرا
اگر  𝑟 = 0باشد آن گاه معادلهی امضا = 𝑠
}𝑟𝑑  𝑘 −1 {ℎ(𝑚) +کلید خصوصی 𝑑 را دربر ندارد).
گام  : 3مقدار 𝑛 𝑑𝑜𝑚  𝑘 −1را محاسبه نماید.

جدول ( )2تناظر بین نمادهای ریاضی به کار گرفته شده در
 DSAو ECDSA

نمادهای 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸

نمادهای 𝐴𝑆𝐷

N
P
D
Q

q
g
x
y

گام  : 4مقدار 𝑛 𝑑𝑜𝑚}𝑟𝑑  𝑠 = 𝑘 −1 {ℎ(𝑚) +را
محاسبه نماید که  ℎتابع درهمساز 𝑆𝐻𝐴 − 1میباشد.
گام  : 5در صورتی که  𝑠 = 0باشد به گام  1باز میگردد.
(در صورتی که  𝑠 = 0باشد آنگاه 𝑛 𝑑𝑜𝑚  𝑠 −1وجود
ندارد 𝑠 −1 .در گام سوم تصدیق امضا به کار میآید).
گام  : 6پیام امضا شده 𝑚 توسط کاربر 𝐴 زوج )(r, s

است.
1 contumacy search
2 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
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کلید 𝑘 جدید با بسط یک عدد صحیح بصورت دورهای
پیشنهاد شده است.
الگوریتم بهبودیافته 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 با تولید یک عدد تصادفی
اعمال شده است[ .]14سهم الگوریتم پیشنهادی این است
که میتواند سرعت محاسبه ضرب عددی مبتنی بر
منحنی بیضوی را تسریع کند .از مزایای استفاده از این
الگوریتم این است که ،تعداد ضرب نقطهای اضافی مربوط
به عدد پیشنهادی ،بدون حافظه اضافی ،بطور چشمگیری
کاهش مییابد و سرعت رشد طول بیت مربوط به  kکم و
متناسب برای اجرای سختافزاری است .عملکرد 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸
به عملیات ضرب نقطهای بستگی دارد .علت اصلی ضعف
امنیتی در 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 این است که سه نقطه از منحنی
بیضوی را به صورت آشکار به اشتراک میگذارد و این
امکان را برای فرد مهاجم فراهم می آورد که بتواند کلید
خصوصی امضا کننده را بدست آورد.
[ ]15یک طرح 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 جدیدی را ارائه میدهد که
نقطه الزم برای محاسبه کلید خصوصی و یک عدد
تصادفی برای محاسبه کلید عمومی را تولید میکند .از
طریق استفاده از تولید نقطه به عنوان کلید خصوصی،
امضاء کننده برخالف 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 اصلی که سه امتیاز را در
اختیار شما قرار میدهد ،دو امتیاز برای مهاجم فراهم می-
آورد .همچنین مقدار عدد تصادفی ،که برای تولید امضاء
استفاده میشود ،هرگز نمیتواند محاسبه شود ،بخاطر
اینکه تولید نقطه در دسترس عموم نیست𝐸𝐶𝐷𝑆𝐴 .
بهبود یافته ،شامل تعداد کمتری از فرآیندهای اضافه
کردن نقطه ،ضرب نقطه و دو برابر شدن نقطه است که
باعث افزایش سرعت اجرای الگوریتم و امنیت آن میشود
[14و.]15
از مزایای استفاده از این طرح ،پیچیدگی محاسباتی کمتر
و امنیت بیشتر است .در این طرح تعداد نقاط کمتری از
منحنی به صورت عمومی ارائه میشود که باعث کاهش
تعداد ضرب نقطه ای در فرآیند تأیید امضاء میشود .بعالوه
این عمل در فرآیند تأیید امضاء ،باعث کاهش تعداد
پارامترهای آشکار شده و حذف محاسبه سر بار rمیشود.

تایید امضاء
شخص 𝐵 برای تصدیق امضای ) (r, sمتعلق به کاربر 𝐴 بر
روی پیام 𝑚 باید مراحل زیر را انجام دهد.
گام  : 1یک کپی قابل اعتماد از کلید عمومی
)𝑄 (𝐸, 𝑃, 𝑛,مربوط به 𝐴 به دست آورد.
گام  : 2بررسی کند که  s, rاعداد صحیحی در بازهی
] [1, 𝑛 − 1باشند.
گام  : 3مقادیر 𝑛 𝑑𝑜𝑚

−1

𝑠 = 𝑤 و )𝑚( ℎرا محاسبه

نماید.
گام  : 4مقادیر )𝑛 𝑑𝑜𝑚( 𝑤)𝑤( 𝑢1 = ℎو = 𝑢2

𝑛 𝑑𝑜𝑚 𝑤𝑟 را محاسبه نماید.
گام  : 5مقادیر )  𝑢1 𝑃 + 𝑢2 𝑄 = (𝑥0 , 𝑦0و = 𝑣

𝑛 𝑑𝑜𝑚  𝑥0را محاسبه نماید.
گام  : 6امضا را بپذیرد اگر و تنها اگر 𝑟 = 𝑣 باشد.
الزم به ذکر است که استاندارد  𝐴𝑁𝑆𝐼 𝑋 9.62توصیه
میکند که  n > 2160اختیار شود .برای رسیدن به سطح
امنیتی مشابه با 𝐴𝑆𝐷 (با  qبه طول  160بیت و  pبا طول
 1024بیت) پارامتر  nباید حدوداً  160بیتی باشد در این
صورت 𝐴𝑆𝐷 و 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 دارای طول امضاهای مشابهی
میباشند ( 30بیت) .در این روش به جای اینکه هر یک
از اعضا برای خود یک منحنی بیضوی انتخاب نمایند
میتوانند همگی از یک منحنی بیضوی مانند 𝐸 بر روی
𝑝𝑍 و نقطهی 𝑝 از مرتبهی 𝑛 استفاده کنند .این مقادیر
اصطالحاً پارامترهای سیستم نامیده میشوند( .در 𝐴𝑆𝐷
پارامترهای متناظر عبارتند از )𝑝  ،(𝑔, 𝑞,در این صورت
کلید عمومی هر شخص تنها نقطهی 𝑄 میباشد ،این باعث
میشود که طول کلیدهای عمومی کاهش یابند.
بهبود طرح امضای 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸

𝐶𝐶𝐸 یک روش رمزنگاری کلید عمومی ،مبتنی بر یک
ساختار جبری است .یک طرح 𝐶𝐶𝐸 ما را در دستیابی به
یک سطح امنیتی دلخواه ،با کلیدهای کوچکتر از طرحهای
𝐴𝑆𝑅 متناظر ،کمک میکند .سرعت و استفاده کارآمد از
توان ذخیرهسازی ،برخی از محاسن مهم استفاده از
کلیدهای کوچکتر است .فاکتور کلیدی برای اجرای
عملیات 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 بهینه سازی ضرب عددی است ،زیرا این
کار یک فرایند وقتگیر است .در [ ]9یک الگوریتم تولید

نتیجهگیری و تحقیقات آینده
با توجه به نیاز روز افزون به تبادل اطالعات در فضای
مجازی ،نیاز به ایجاد مکانیسمی برای احراز هویت
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اگرچه با توجه به این دو جدول از لحاظ تولید و تایید
امضاء ،برتریهایی بین روشهای معمولی طرحهای امضای
دیجیتال وجود دارد .اما در طرح 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 جدید ،برخالف
 ECDSAاصلی مقدار عدد تصادفی ،که برای تولید امضاء
استفاده میشود ،هرگز نمیتواند توسط مهاجم محاسبه
شود ،بخاطر اینکه تولید نقطه در دسترس عموم نیست.
همچنین 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 بهبود یافته ،شامل تعداد کمتری از
فرآیندهای اضافه کردن نقطه ،ضرب نقطه و دو برابر شدن
نقطه است که باعث افزایش سرعت اجرای الگوریتم و
امنیت آن میشود .لذا ،از مزایای این طرح ،پیچیدگی
محاسباتی کمتر و امنیت بیشتر است.
عالوه بر این ،بسیاری از مسایل و مشکالت حل نشده
وجود دارد که میتواند به عنوان فرصتهای تحقیقاتی خوب
برای محققان امضای دیجیتال در آینده در نظر گرفته
شود .بعضی از این موارد عبارتند از:

اطالعات مبتنی بر رایانه بیشتر شده است .یکی از
مکانیسمهای احراز هویت ،امضای دیجیتال است .همچنین
امضای دیجیتال میتواند تمامیت و انکار ناپذیری در
امنیت اطالعات را فراهم کند .این یک بررسی از برخی از
طرحهای امضای دیجیتال ،یعنی𝐴𝑆𝑅  𝐷𝑆𝐴،و 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸
و بهبود یافته آنها است.
در این بررسی ،مقایسهای بین طرحهای امضای دیجیتال
بهبودیافته و طرحهای معمولی اصلی ارائه شد که نتیجه
اینکار ،با توجه به مقایسات انجام شده در مراجع پیشنهاد
دهندهی این طرحها و مباحث بیان شده در قسمتهای
قبل ،در جدولهای 3و  4جمع بندی شده است.
جدول( )3مقایسه اجرای طرح های امضاء

طرح امضا

عملیات
تولید امضاء

𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 سریعتر از
𝐴𝑆𝐷 و 𝐴𝑆𝑅 است.

تایید امضاء

𝐴𝑆𝑅 سریعتر
𝐴𝑆𝐷 و 𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸
است.

رمزنگاری/رمزگشایی

رمزنگاری 𝐴𝑆𝑅 به
مراتب سریعتر از بقیه
است.

●

از

●
●

●

جدول ( )4مناسب بودن طول کلید برای هر طرح تا پایان 2019

طرح

وابستگی

امضاء

امنیت

𝐴𝑆𝑅

مسئله تجزیه
اعداد
ی
صحیح بزرگ

𝐴𝑆𝐷

مسئله
لگاریتم
گسسته

𝐴𝑆𝐷𝐶𝐸 مسئله
لگاریتم
گسسته
منحنی
بیضوی

●

طول بیت پارامترها
1976

●

𝑃 = 2048
𝑞 = 256

الگوریتم  RSAبه زمان اجراء و حافظه زیادی نیاز
دارد.
اشکال اصلی الگوریتم  ،RSAسرعت پردازش است.
 DSAبه زمان بیشتری برای پردازش ،سربار
محاسباتی و حافظهی زیاد برای ذخیره سازی کلید
نیاز دارد.
 DSAمقدار زیادی از منابع محاسباتی مانند وقت
 ،CPUتوان باتری و حافظه را مصرف میکند.
 ECDSAسه امتیاز را به طور عمومی به اشتراک
میگذارد که اینکار برآورد کلید خصوصی امضاء
کننده را برای دشمن ممکن میسازد.
اجرای  ECDSAبه یک عملیات پرهزینه یعنی
ضرب عددی ،ضرب نقطهای منحنی بیضوی و
عملیات معکوس عمل  Modبستگی دارد.
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