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Összefoglaló
Anonimitási szolgáltatásokat nyújtó hálózati protokoll
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Sili Attila, villamosmérnök hallgató, V. évfolyam
Konzulens: Hornák Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
$KiOy]DWLNRPPXQLNiFLyHOWHUMHGpVpYHOHOVNpQWRO\DQEL]WRQViJWHFKQLNDLIXQNFLRQDOLWiVW
nyújtó protokollok és szabványok iránt jelentkezett igény, melyek olyan szolgáltatásokat
tudnak nyújtani, mint bizalmasság, integritás védelem, vagy letagadhatatlanság. Napjainkban
már számos ilyen ismert, elterjedt, megbízható és mély szakmai tudás nélkül is alkalmazható
SURWRNROO iOO UHQGHONH]pVUH (]HN KDV]QiODWiQDN HOWHUMHGpVpYHO D OHJpJHWEE SUREOpPiN
megoldása után a kommunikációval szemben új biztonsági követelmények merültek fel az
HJ\V]HU&WLWNRVpVKLWHOHVNRPPXQLNiFLyQW~O$]XWyEELLGEHQHJ\UHQDJ\REEKDQJV~O\W
kap a személyi és személyes adatok védelme (privacy pVHQQHNPHJIHOHOHQDNRPPXQLNiFLy
VRUiQ HOpUKHW PLQpO QDJ\REE V]LQW& DQRQLPLWiV (QQHN D] ~M LJpQ\QHN D NLHOpJtWpVpUH FVDN
részmegoldások léteznek. Munkánk célja egy olyan hálózati protokoll tervezése és
specifikációja, amely ötvözi a már bevált és ismert biztonságtechnikai eljárásokat,
DODSPHJROGiVRNDW YDODPLQW D PiU PHJOHY DQRQLPLWiVL PyGV]HUHNHW pV iOWDOiQRVDQ
alkalmazható külön hálózati rétegben megvalósított anonimitási szolgáltatásokat nyújt.
Számos olyan hálózati kommunikációs réteg ismert, amely biztonságtechnikai
funkcionalitást nyújt. Ilyen az Internet világában ismert SSL, vagy utódja a TLS, valamint az
SSH, de hasonló a WAP világában használt WTLS is. Ezek általában kliens-szerver
kommunikációt tételeznek fel, melyek során biztosítják a PKI alapú kulcscserét, titkosítást,
integritás-védelmet valamint a szerver és esetleg kliens oldali azonosítást is. Ezen rétegek
mintájára terveztük az anonimitási funkciókat is megvalósító protokollunkat.
Anonimitás biztosítására a két legjobban elterjedt módszer a vak-aláírás és az álnév. Az
HUHGHWLOHJ 'DYLG &KDXP iOWDO LQWHUQHWHV DQRQLP IL]HWpVUH NLGROJR]RWW KiURPV]HUHSOV EDQN
ügyfél, szolgáltató) vak-aláírás protokoll (DigiCash) teljes, visszakövethetetlen anonimitást
biztosít, melynek általánosított verziója számos más területen is – mint például az anonim
szavazás – használható. A másik alapmódszer az álnév (pszeudo-identitás), amely esetében az
DODQ\LGHQWLWiVDYpGHOPHWpOYH]GHYLVV]DpOpVHVHWpQD]iOQpYKDV]QiOyMDYLVV]DN|YHWKHW
Az általunk bemutatott protokoll olyan hálózati rétegre épül, amely biztosítja a megbízható
adatátvitelt, valamint az alap biztonságtechnikai funkcionalitást (titkosítás, integritásvédelem, szerver és kliens oldali azonosítás), ugyanis ezen funkciók implementálásával nem
foglalkoztunk.
$SURWRNROOVSHFLILNiOiViKR]HOV]|UHJ\PHJIHOHOOHtUyQ\HOYHWYiODV]WRWWXQN(]HNXWiQ
HQQHNDOHtUyQ\HOYQHNDVHJtWVpJpYHODN|YHWNH]Ii]LVEDQDNO|QE|]HVHWHNEHQPHJMHOHQ
lehetséges absztrakt kommunikációs partnerek és azok lehetséges tevékenységeit írtuk le.
Végül a konkrét esetekhez tartozó hálózati kommunikációt specifikáltuk, melyhez a protokoll
az XML szabvány leíró nyelvet használja.
$]tJ\HONpV]OWSURWRNROOPHJROGiVLPyGV]HUHNHWNtQiOD]DQRQLPLWiVVDOHJ\WWIHOPHUO
visszaélések elleni védekezésre és azok utólagos felderítésének támogatására is.
Az elméleti specifikálás mellett a protokollt JAVA környezetben TCP/IP, valamint SSH2
kommunikációs réteg felett meg is valósítottuk. Példának, demonstrációs alkalmazásnak a
KDOOJDWyLUHQGV]HUQpKiQ\DQRQLPLWiVWLJpQ\OIXQNFLyMiWYiODV]WRWWXN
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2. Bevezetés
Az elmúlt évtizedek során a számítástechnika, a hardver, a szoftver valamint a
NRPPXQLNiFLyWHUOHWpQWDSDV]WDOKDWyURKDPRVIHMOGpVOHKHWYpWHWWHD]J\YLWHOLUHQGV]HUHN
egyre nagyobb fokú elektronizálását és integrálását. Ezen tendenciák bebizonyították, hogy a
hálózati kommunikáció napjaink kulcsfontosságú eleme.
A kommunikációval kapcsolatos alapkövetelmény a végpontok közötti megbízható és
minél gyorsabb adattovábbítás (QQHN PHJYDOyVtWiViUD PiU UpJyWD OpWH]QHN NO|QE|]
V]DEYiQ\RVtWRWW PHJROGiVRN $ NRPPXQLNiFLyV SURWRNROORN UpWHJV]HUNH]HW& IHOpStWpVQHN
N|V]|QKHWHQDIHOVEEUpWHJHNPiURO\DQV]ROJiOWDWiVRNDWQ\~MWDQDNPHO\HNHWDIHOKDV]QiOy
mélyebb szakismeret nélkül is tud hatékonyan használni.
A kommunikációval kapcsolatos további követelményként merül fel biztonság. Itt olyan
problémákra kell megoldást nyújtani, mint a távoli azonosítás (az van-e a kapcsolat
túloldalán, akinek mondja magát), a bizalmasság kérdése (csak azok tudják elolvasni az
üzenetet, akiknek szánták), az integritás-védelem (biztosan ugyanaz érkezzen meg, mint ami
el lett küldve) vagy a letagadhatatlanság (ha valami megérkezik, arról bizonyítható legyen,
hogy a feladója azt küldte).
Ezekre a feladatokra mára már léteznek matematikailag megalapozott, a gyakorlatban is
bevált módszerek, melyeket szabványosított felületen keresztül lehet elérni. Bár az ISO-OSI
KpWUpWHJ&PRGHOOQHPWQWHWNLNO|QEL]WRQViJWHFKQLNDLUpWHJHW DIHQWLIXQNFLyNDWDODSYHWHQ
az adatkapcsolati illetve az alkalmazói rétegbe sorolja), a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy
a kommunikációs hierarchiában szükség van egy olyan réteg kialakítására, mely kifejezetten
FVDN EL]WRQViJWHFKQLNDL IHODGDWRNDW OiW HO )RQWRV KRJ\ LO\HQ UpWHJHN OpWH]QHN $ODSYHW
tulajdonságuk, hogy nem egy konkrét rejtjel algoritmuson alapulnak, hanem a protokollon
EHOOW|EEPyGV]HULVFVHUpOKHWDQQDNpUGHNpEHQKRJ\KRVV]~WiYRQPHJIHOHOIHMOHV]WKHW
megoldást lehessen nyújtani.
A biztonságtechnikai réteg használatának elterjedésével a kommunikációval szemben
napjainkban egyre gyakrabban jelenik meg követelményként az anonimitás. Miután a
kommunikáció során megbízható az adatkapcsolat, lehallgathatatlan és módosíthatatlan az
adatfolyam, és mindkét fél biztos lehet a másik fél személyazonosságában, felmerül annak az
LJpQ\HKRJ\DNRPPXQLNiFLyVIpOPLQpONHYHVHEEHQWXGMRQPHJSDUWQHUpUOQHLVPHUMHPHJ
V]HPpO\L pV IOHJ V]HPpO\HV DGDWDLW QH WXGMD PHJ V]HPpO\D]RQRVViJiW (]]HO HJ\WW
természetesen rögtön felmerül a visszaélések elleni védekezés szükségessége is, melyet
szorosan együtt kell kezelni az anonimitási módszerekkel.
$] DQRQLPLWiV NO|QE|] V]LQWMHLQHN PHJYDOyVtWiViUD PiU OpWH]QHN PyGV]HUHN
Ugyanakkor hiányzik az az összefoglalás, egységesítés, ami a biztonságtechnika más
területein már megtörtént. Ugyanígy szükség van egy olyan hálózati rétegre, vagy
tulajdonképpen egy "fekete dobozra", mely az anonimitási funkcionalitást anélkül látja el,
hogy a felhasználónak komoly ismeretekre kellene szert tennie az anonimitási módszerek
P&N|GpVpUO
(] D 7'. PXQND D]W W&]WH NL FpOXO KRJ\ HJ\ RO\DQ hálózati protokollt írjon le, mely
felhasználja az absztrakt biztonságtechnikai réteg által nyújtott funkcionalitást, azaz
N|YHWHOPpQ\NpQW HOtUMD KRJ\ DODWWD D UpWHJKLHUDUFKLiEDQ V]HUHSHO HJ\ EL]WRQViJWHFKQLNDL
réteg, és erre támaszkodva valósít meg az anonimitási módszereket egységes, könnyen
használható formában.
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3. ,VPHUWHW
(] D IHMH]HW U|YLGHQ EHPXWDWMD D PHJYDOyVtWRWW SURWRNROOKR] IHOKDV]QiOW PiU PHJOHY
PyGV]HUHNHW (]HN HJ\UpV]W D EL]WRQViJWHFKQLND PiVUpV]W SHGLJ D] DQRQLPLWiV WpPDN|UpEO
származnak.
$ EHPXWDWRWW PyGV]HUHN D NRPPXQLNiFLyV UpWHJKLHUDUFKLD NO|QE|] V]LQWMHLQ
KHO\H]NHGQHN HO $] ,6226, KpWUpWHJ& UHIHUHQFLDPRGHOO D] LWW LVPHUWHWpVH NHUO HOMiUiVRN
számára nem tüntet ki külön önálló réteget, azonban a gyakorlati megvalósítások során ez
szükségesnek bizonyult, mivel a biztonságtechnikai protokoll kidolgozása nagy szakértelmet
NtYiQHOOHQU]pVNV]DNPDiOWDOLHOIRJDGWDWiVXNKRVV]~IRO\DPDW
$ONDOPD]iVLUpWHJ
$SSOLFDWLRQOD\HU
0HJMHOHQtWpVLUpWHJ
3UHVHQWDWLRQOD\HU
9LV]RQ\UpWHJ
6HVVLRQOD\HU
6]iOOtWiVLUpWHJ
7UDQVSRUWOD\HU
+iOy]DWLUpWHJ
1HWZRUNOD\HU
$GDWNDSFVROiVLUpWHJ
'DWDOLQNOD\HU
)L]LNDLUpWHJ
3K\VLFDOOD\HU
1. ábra – $],6226,KpWUpWHJ&UHIHUHQFLDPRGHOO

3.1 Biztonságtechnikai réteg
Régen a számítógép-biztonság veszélye sokkal kisseb volt, hiszen akkor még a
számítógépek központi helyeken, zárt szobákban voltak elhelyezve, ahol fizikailag is védve
YROWDNtJ\DEHMXWiVNtYOUOQHPYROWHJ\V]HU& $OHJQDJ\REEYHV]pO\HNHWDEHOVMRJRVXOW
személyek általi visszaélések jelentették.
A 90-es években a számítástechnika radikálisan kezdett változni. Egyre több számítógép
jelent meg magánhivatalokban, laboratóriumokban melyek irányítása már volt nem
központosított. Az Internet megjelenésével a számítógépeket már távolról is el lehetett érni,
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ami további biztonsági kérdéseket vetett fel, mint például hogy tényleg az a jogosult személy
használja-e a számítógépet (azonosítás kérdése), akinek mondja magát. Az Internet amellett,
KRJ\ OHKHWYp WHWWH D J\RUV LQIRUPiFLyFVHUpW PDJiYDO YRQWD D V]iPtWyJpSHV ORJLNDL
károkozók (vírusok, férgek) rohamos terjedését is.
Emellett az internetes kommunikációnak további gyengeségei melyeket lehetnek, melyeket
kihasználva rosszindulatú emberek komoly károkat tudnak okozni. Ezek a gyengeségek
DODSYHWHQDN|YHWNH]NOHKHWQHN
• Lehallgatás (Eavesdropping)
Az üzenetek lehallgathatók, anélkül hogy azt bárki is észrevenné. Az üzenetek elvesztik
bizalmasságágukat.
• Módosítás (Tampering)
Az üzenetek az átvitel során meghamisíthatóak. A fogadó félhez már hamis adatok
juthatnak. Az üzenetek elvesztik integritásukat.
• Megszemélyesítés (Impersonation)
A kommunikáció során az üzenetek módosítás nélkül kerülnek továbbításra, viszont a
IRJDGy IpO QHP OHKHW EL]WRV D] ]HQHWNOG V]HPpO\D]RQRVViJiEDQ $] ]HQHWHN
elvesztik letagadhatatlanságukat.
• Visszajátszás (Replay)
A kommunikáció során lehallgatott üzeneteket a támadó újra elküldheti a
kommunikációs partnereket, akik azt mint hiteles üzeneteket kezelik, hiszen azok is
voltak.
A fent felvázolt problémák elindították azt a tendenciát, mely a kommunikációval szemben
alapkövetelményként nevezi meg az azonosítás, integritás védelem, bizalmasság és a
letagadhatatlanság biztosítását. A tendencia következménye a hálózati architektúrában egy
RO\DQNO|QUpWHJEHYH]HWpVHPHO\DIHQWHPOtWHWWSUREOpPiNUDDGPHJROGiVLOHKHWVpJHW(]D
réteg az úgynevezett biztonságtechnikai réteg.

3.1.1 Rejtjelezési alapmegoldások
Hogyan valósították meg az azonosítást, az integritás védelmet, a bizalmasságot és a
letagadhatatlanságot?
A biztonságtechnika egyik alappillérének tekintett titkosítás (kriptográfia) történelme
V]LQWH D] tUiV W|UWpQHOPpYHO HJ\LGV 1DSMDLQNUD DODSYHWHQ NpW WtSXVD DODNXOW NL $
szimmetrikus kulcsú titkosítás esetén a kommunikáló partnerek ugyanazon titkos kulccsal
YpJ]LNDP&YHOHWHNHW(PLDWWDNXOFVFVHUHOpQ\HJHVSRQWMDHQQHNDWtSXVQDN$PiVLNIDMWiMDD
titkosításnak a nyilvános kulcsú kriptográfia. Ennek lényege, hogy minden kommunikáló fél
UHQGHONH]LN HJ\ WLWNRV NXOFFVDO DPLW FVDN  LVPHU pV HJ\ KR]]i WDUWR]y Q\LOYiQRV NXOFFVDO
amit pedig bárki megtudhat. A titkos kulccsal bekódolt üzenetet csak a nyilvános kulccsal
OHKHW YLVV]DIHMWHQL pV IRUGtWYD (QQHN PHJIHOHOHQ DPHQQ\LEHQ YDODNLQHN ]HQHWHW DNDUQDN
NOGHQL HOpJ D]W D IRJDGy Q\LOYiQRV NXOFViYDO NyGROQL pV D]W FVDN  WXGMD H]XWiQ
YLVV]DIHMWHQL(QQHNDPHJROGiVQDND]HOQ\HKRJ\DNXOFVFVHUHQHPSUREOpPDD]HJ\HWOHQ
kérdés, amit meg kell oldani, a nyilvános kulcsok hiteles terjesztése.
0LQWPiUHPOtWHWWNDEL]DOPDVViJ HUVHQ |VV]HIJJpVEHQiOODOHKDOOJDWiVIRJDORPPDO
Ahhoz hogy más illetéktelen személyek ne tudják elolvasni az üzeneteket, titkosítják azt. Az
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üzenetek titkosítva (például szimmetrikus rejtjelezési technika alkalmazásával) mennek át a
nyilvános csatornán és a visszafejtéshez szükséges információt (kulcsot) csak a két egymással
kommunikáló fél ismeri. Ilyen elterjedt szimmetrikus titkosítási algoritmus a DES, 3DES,
AES stb.
$]LQWHJULWiVPHJU]pVpWGLJLWiOLVDOitUiVVDOOHKHWEL]WRVtWDQL$]]HQHWHWPLHOWWNOGpVUH
kerülne, további információval egészítenek ki, melyet hash (one-way hash) értéknek vagy
üzenet kivonatnak (message digest) neveznek. A hash érték kiszámításához egyirányú
PDWHPDWLNDLIJJYpQ\WKDV]QiOQDN SpOGiXO6+$0'VWE D]D]D]]HQHWEODKDVKpUWpN
V]iPtWiVD YLV]RQ\ODJ HJ\V]HU& XJ\DQDNNRU HJ\ DGRWW KDVK pUWpNKH] NDSFVROyGy ]HQHW
HOiOOtWiVDQDJ\RQERQ\ROXOWIHODGDW$KDVKpUWpNHWDNOGHQG ]HQHWEO HJ\ WLWNRV NH]GHWL
érték (intialization vector, IV) felhasználásával készítik, aminek eredményeképpen az így
kapott MAC-ot (message authentication code) egy támadó már nem tudja kiszámítani. A
fogadó fél az üzenethez csatolt hash MAC értéket ki tudja számítani, így amennyiben a
számított és a küldött MAC egyezik, akkor az üzenetet nem módosították, azaz az integritása
megmaradt.
A digitális aláírás megoldást nyújt a letagadhatatlanság biztosítására is. Az egyszer már
aláírt üzenetet nehéz letagadni, hiszen az aláírás a bizonyíték. Mivel az ehhez szükséges titkos
NXOFVRW FVDN D NOG LVPHUL D] DOitUiVW PiV QHP NpV]tWKHWWH KDFVDN D WLWNRV NXOFVRW QHP
szerezték meg illetéktelen személyek.
Az azonosítás biztonsági igazolványokkal (certificate, például X.509) történik. Emellett
szükség van egy harmadik megbízható félre is, mely garantálja a kommunikáló felek
személyazonosságának valódiságát, aki az igazolványokat kibocsátotta.
$ YLVV]DMiWV]iV HOOHQL YpGHNH]pV OHJHOWHUMHGWHEE PyGV]HUH D] LGEpO\HJ timestamp)
alkalmazása, mely az üzenet elküldésének pontos idejét tartalmazza. Ennek valódiságát
HOOHQUL]YHHOG|QWKHWKRJ\D]pUNH]HWW]HQHWHND]HUHGHWLHNHYDJ\DYLVV]DMiWV]RWWDN

3.1.2 Gyakorlati megvalósítások
A fejezet további része a gyakorlatban megvalósított és elterjedt biztonságtechnikai
protokollokat és azok tulajdonságait ismerteti:
• SSL (Secure Sockets Layer) [SSL3]:
Az SSL protokoll TCP/IP felett és az alkalmazás réteg (HTTP vagy IMAP) között
helyezkedik el. Tulajdonságai:
• Szerver és kliensazonosítás.
• 5HMWMHOH]pVL DOJRULWPXVRN NLYiODV]WiVDLQDN OHKHWVpJH PHO\HNHW D V]HUYHU pV NOLHQV
egyaránt támogatnak.
• Szimmetrikus kulcsú rejtjelezés használata a megosztott titkos adatok továbbítására.
• Integritás védelem.
• SSH (Secure Shell) [SSH]:
Az SSH protokoll biztonságos távoli hozzáférést biztosit. Tulajdonságai:
• Szerver és kliensazonosítás.
• 5HMWMHOH]pVL DOJRULWPXVRN NLYiODV]WiVDLQDN OHKHWVpJH PHO\HNHW D V]HUYHU pV NOLHQV
egyaránt támogatnak.
• Szimmetrikus kulcsú rejtjelezés használata a megosztott titkos adatok továbbítására.
• Integritás védelem.
• 7|P|UtWpVLOHKHWVpJ
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3.2 Anonimitási módszerek
7|EE V]HUHSOV NRPPXQLNiFLy VRUiQ DQRQLPLWiVL IXQNFLy DODWW EL]RQ\RV LQIRUPiFLy SO
V]HPpO\D]RQRVViJ DW|EELV]HUHSONHJ\UpV]HHOWWLHOUHMWpVpWpUWMN1DSMDLQNWHQGHQFLiMDD]
HJ\UH Q|YHNY LJpQ\ PLQpO QDJ\REE V]LQW& DQRQLPLWiV HOpUpVpUH (J\UH QDJ\REE KDQJV~O\W
kap a személyi és személyes adatok védelme, ezek kezelése már törvényileg szabályozott.
$] ,6226, KpWUpWHJ& PRGHOOEHQ D] DQRQLPLWiVL IXQNFLRQDOLWiV PHJYDOyVtWiViUD QHP
különítettek el különálló réteget, ilyen feladatokat az applikációs rétegnek kell megoldania.
Felhasználói szempontból azonban szükség van egy olyan különálló rétegre, mely az
DQRQLPLWiV VRUiQ IHOPHUO SUREOpPiNDW PHJROGMD NO|QE|] IHODGDWRNKR] NO|QE|]
DQRQLPLWiVLV]LQWHWWXGEL]WRVtWDQLV]DEYiQ\RVtWRWWFVHUpOKHWpVNRQILJXUiOKDWyPyGV]HUHNHW
használ, valamint amelynek alkalmazásához nem szükséges az anonimitási problémák és
megoldási módszerek mély szakmai ismerete.
Fontos megemlíteni, hogy az anonimitási igények nagyrészt a kommunikáció egy speciális
formájára, az úgynevezett kliens-szerver kommunikációra vonatkoznak. Ebben az esetben a
szerver általában egy intézmény, vagy szervezet, az úgynevezett szolgáltató, a kliens pedig
egy személy, az úgynevezett alany. A kommunikáció során az alany az intézmény valamely
szolgáltatását akarja igénybe venni. A kapcsolat során követelmény, hogy a szolgáltató
KLWHOHVHQ D]RQRVtWVD PDJiW D]D]  QHP DQRQLP XJ\DQDNNRU D] DODQ\ D OHKHW OHJPDJDVDEE
V]LQW& DQRQLPLWiV HOpUpVpUH W|UHNV]LN (]]HO HJ\WW WHUPpV]HWHVHQ D V]ROJiOWDWy UpV]pUO
IHOPHUO D YLVV]DN|YHWKHWVpJ LJpQ\H D]D] D YLVV]DpOpVHN HONHUOpVpQHN pV Q\RPRQ
N|YHWKHWVpJpQHNEL]WRVtWiVD

3.2.1 Anonimitási szintek
$ N|YHWNH]NEHQ D] DQRQLPLWiV |W V]LQWMH NHUO LVPHUWHWpVUH PHO\HN D] DODQ\ HJ\UH
Q|YHNYDQRQLPLWiVLV]LQWMpWNpSYLVHOLN
3.2.1.1 Anonimitás hiánya
A leggyengébb anonimitási szint az anonimitás hiánya, amikor is a kommunikáció során az
alany személyazonossága (real identity) ismert. Ebben az esetben a visszaélések nyomon
követése nem anonimitási feladat.
3.2.1.2 9LVV]DN|YHWKHWDODQ\
$ N|YHWNH] DQRQLPLWiVL V]LQW VRUiQ D] DODQ\ PiU UHQGHONH]LN HJ\ álnévvel (pseudo
identity), azaz a kapcsolat során nem valós személyazonosságát használja, ugyanakkor a
UHQGV]HU OHKHWVpJHW Q\~MW DUUD KRJ\ D] iOQpYKH] WDUWR]y V]HPpO\D]RQRVViJRW EiUNL
megtudhassa. Ebben az esetben az álnév-személyazonosság megfeleltetést és a szolgáltatás
Q\~MWiViW XJ\DQD] D V]HUHSO YpJ]L tJ\ YLVV]DpOpV HVHWpQ D] HON|YHW V]HPpO\D]RQRVViJiW D
szolgáltató saját hatáskörében megtudhatja.
(UUH WLSLNXV SpOGD D 81,; UHQGV]HUHN IHOKDV]QiOyL QHYH PHO\UO D OHJW|EE HVHWEHQ
NLGHUtWKHW D IHOKDV]QiOy V]HPpO\D]RQRVViJD $ %0( KDOOJDWyL V]HUYHUpQ D] 85$/Q D
V]HU]N iOQHYHL tg227 és sa246, de a finger paranccsal bárki megtudhatja
személyazonosságukat.
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3.2.1.3 .RUOiWR]RWWDQYLVV]DN|YHWKHWDODQ\
Magasabb anonimitási szinten szétválik az álnév-személyazonosság megfeleltetés és a
V]ROJiOWDWiV Q\~MWiVD $] HOEEL HOYpJ]pVpW HJ\ ~J\QHYH]HWW megbízható harmadik fél
(trusted third party, TTP  YpJ]L PtJ D V]ROJiOWDWiVW WRYiEEUD LV D] HO]HNEHQ LVPHUWHWHWW
szolgáltató végzi.
Fontos fejlemény, hogy a normális üzemmenet során a szolgáltató az alanyt csak álnevén
keresztül ismeri, azaz személyazonossága ismeretlen. Ugyanakkor visszaélés esetén a
megbíztató harmadik fél bevonásával a szolgáltató kérheti az alany személyazonosságának
felfedését.
Ezt az anonimitási szintet valósítja meg a lentebb ismertetett Álnév módszer.
3.2.1.4 Visszakövethetetlen alany
Ezen az anonimitási szinten a szolgáltató semmilyen módon nem tudhatja meg az alany
személyazonosságát. Ugyanakkor az alanynak rendelkeznie kell egy speciális engedéllyel
(permission PHO\HJ\pUWHOP&HQLJD]ROMDKRJ\MRJRVXOWDV]ROJiOWDWiVLJpQ\EHYpWHOpUH,O\HQ
engedélyek kibocsátására csak az HQJHGpO\H] KDWyViJ (permission authority) jogosult.
)RQWRV N|YHWHOPpQ\ KRJ\ D] HQJHGpO\EO QH OHKHVVHQ D] DODQ\ V]HPpO\D]RQRVViJiUD
következtetni, ugyanakkor azt a tényt, hogy az alany valamilyen szolgáltatás igénybevételére
engedélyt kapott, tárolni kell.
Ezt az anonimitási szintet valósítja meg a lentebb ismertetett Vak-aláírás módszer.
3.2.1.5 Teljes anonimitás
Teljes anonimitás szint esetén a szolgáltatás igénybevétele során az alany
V]HPpO\D]RQRVViJD QHP LVPHUW D V]ROJiOWDWyQDN QLQFV LV OHKHWVpJH DQQDN NLGHUtWpVpUH D
szolgáltatást bárki igénybe veheti.
Ennek a szintnek két változatát különböztetjük meg:
• $] HOV HVHWEHQ D V]ROJiOWDWy D V]ROJiOWDWiVUyO EL]RQ\RV DGDWRNDW WiURO V]ROJiOWDWiV
OHtUiVDLJpQ\EHYpWHOLGSRQWMDHVHWOHJHVLQIRUPiFLyND]DODQ\KR]PHQDGDWNDSFVRODWL
útról stb.). Tipikus példa erre a webes böngészés, melynek során a legtöbb szolgáltató a
PHJWHNLQWHWWROGDOQHYpWD]LGSRQWRWpVD]DODQ\,3FtPpWWiUROMD
• A második esetben a szolgáltató semmilyen adatot nem tárol a szolgáltatásról. Ilyen
például egy tipikus Windows-os környezetben egy program indítása.

3.2.2 Anonimitási módszerek
Az anonimitási módszereket általánosságban PET-eknek (Privacy Enhancing Technology)
V]RNiVQHYH]QL(]HNN|]ODN|YHWNH]NEHQ NpW NO|QE|] DQRQLPLWiVL V]LQWHW PHJYDOyVtWy
anonimitási módszer kerül bemutatásra. Az anonimitási módszerek alkalmazásához egy
megbízható biztonságtechnikai réteg használata szükséges.
$ PyGV]HUHN VRUiQ EHPXWDWiVUD NHUOQHN D NRPPXQLNiFLyEDQ UpV]WYHY V]HUHSON
megfogalmazásra kerülnek a módszer megvalósításával kapcsolatos követelmények és
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EHPXWDWMXN D PyGV]HU DONDOPD]iViQDN I OpSpVHLW $ PyGV]HUHN NRQNUpW PHJYDOyVtWiViUD D
Protokoll specifikáció, a Megvalósított rendszer fejezetek és a Melléklet mutat majd példákat.
3.2.2.1 Álnév módszer
$] LWW EHPXWDWiVUD NHUO PyGV]HU D] HO]HNEHQ LVPHUWHWHWW korlátozottan
YLVV]DN|YHWKHW DODQ\ anonimitási szintjét valósítja meg. Ezt a módszert széles körben
alkalmazzák hozzáférés-védelmi megoldásoknál.
3.2.2.1.1

6]HUHSON

$NRPPXQLNiFLyEDQKiURPHOWpUIHODGDWN|U&V]HUHSONO|QE|]WHWKHWPHJ
• szolgáltatóV]ROJiOWDWiVRNDWQ\~MWD]DODQ\QDN~J\KRJ\WFVDNiOQHYHDODSMiQLVPHUL
• alany: anonim módon, álneve felhasználásával szolgáltatásokat vesz igénybe a
szolgáltatótól,
• megbízható harmadik fél: az alany álnév-személyazonosság megfeleltetését hivatott
tárolni, a szolgáltató felé az alany anonim azonosítását végzi.
3.2.2.1.2 Követelmények

$ PyGV]HUUHO V]HPEHQ WiPDV]WRWW N|YHWNH] N|YHWHOPpQ\HN EL]WRVtWMiN D V]HUHSON
számára a megcélzott anonimitási szint elérését:
•

az alany személyazonosságát és álnevét csak a megbízható harmadik fél tudja
összekötni,
• a szolgáltató az alanyt csak álneve alapján ismeri,
• a szolgáltató számára az alanyt a megbízható harmadik fél anonim módon azonosítja,
• a szolgáltató visszaélés esetén megtudhatja az alany személyazonosságát.
3.2.2.1.3 A módszer használata

$PyGV]HUKDV]QiODWDKiURPMyOHONO|QtWKHWUpV]UHRV]WKDWy
• $] HOV HONpV]tW OpSpV során az alany regisztrálja magát a megbízható harmadik
félnél. Ennek során az alany azonosítja magát, megkapja álnevét, a megbízható
harmadik fél pedig eltárolja az álnév-személyazonosság megfeleltetést, valamint az
alany álnév alapú azonosításához szükséges információt. Ezen lépés során kerül
megállapításra, hogy az alany milyen szolgáltatónál milyen jogosultságokkal
rendelkezik. Ez a lépés a módszer alkalmazása során csak egyszer zajlik le.
$] HONpV]tW OpSpV D EL]WRQViJWHFKQLNDL UpWHJWO PLQGNpW IpO KLWHOHV D]RQRVtWiViW
integritás védelmet, valamint a kommunikáció bizalmasságát igényeli.
• $ N|YHWNH] OpSpV PDJD D] iOQpY VHJtWVpJpYHO W|UWpQ V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHO D
szolgáltatónál, az álnév használata. Ennek során az alany közli a szolgáltatóval az
iOQHYpWD]LJpQ\pWYDODPLQWRO\DQDGDWRNDWPHO\HNDODSMiWWDPHJEt]KDWyKDUPDGLN
fél azonosíthatja. Ezekez a szolgáltató továbbítja a megbízható harmadik félnek, aki
ezek alapján eldönti, hogy egyrészt tényleg az az alany akarja a szolgáltatást igénybe
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venni, aki jogosult az álnév használatára, valamint az alany jogosult-e a szolgáltatás
LJpQ\EHYpWHOpUH $PHQQ\LEHQ D PHJEt]KDWy KDUPDGLN IpO HQJHGpO\H]L D P&YHOHWHW D
V]ROJiOWDWiVWHOMHVtWHQG
(] D OpSpV D EL]WRQViJWHFKQLNDL UpWHJWO D] DODQ\V]ROJiOWDWy NRPPXQLNiFLy VRUiQ D
szolgáltató hiteles azonosítását, integritás védelmet, valamint bizalmasságot; a
szolgáltató-megbízható harmadik fél kommunikáció során mindkét fél hiteles
azonosítását, integritás védelmet, valamint bizalmasságot igényel.
• Visszaélés HVHWpQ YDODPHO\ NOV V]HUY SO Q\RPR]yKDWyViJ  EHYRQiViYDO D
szolgáltató kötelezheti a megbízható harmadik felet az alany személyazonosságának
felfedésére.
3.2.2.2 Vak-aláírás módszer
(] D PyGV]HU D] HO]HNEHQ LVPHUWHWHWW visszakövethetetlen alany anonimitási szintet
valósítja meg. Ezt a módszert eredetileg David Chaum írta le a DigiCash internetes anonim
fizetési rendszer alapjaként [CHAUM] (ebben az esetben az alany a vásárló, a szolgáltató a
EROWpVD]HQJHGpO\H]KDWyViJDEDQN D]RQEDQDPyGV]HUWRYiEEiOWDOiQRVtWKDWyV]pOHVHEE
N|U& DONDOPD]iVRNKR] PLQW SpOGiXO DQRQLP V]DYD]iV D] DODQ\ D V]DYD]y D V]ROJiOWDWy
J\DNRUODWLODJD]XUQDD]HQJHGpO\H]KDWyViJSHGLJD]DNLDV]DYD]yFpGXOiNDWNLERFViWMD 
3.2.2.2.1

6]HUHSON

$NRPPXQLNiFLyEDQKiURPHOWpUIHODGDWN|U&V]HUHSONO|QE|]WHWKHWPHJ
• szolgáltató V]ROJiOWDWiVRNDW Q\~MW D] DODQ\QDN D]RQEDQ QLQFV OHKHWVpJH D] DODQ\
személyazonosságának megismerésére. A szolgáltatás feltétele, hogy az alany
UHQGHONH]]HQD]HQJHGpO\H]KDWyViJiOWDONLERFViWRWWVSHFLiOLVHQJHGpOO\HO
• alany DQRQLP PyGRQ D] HQJHGpO\H] KDWyViJ iOWDO UpV]pUH NLERFViWRWW HQJHGpO\
segítségével szolgáltatásokat vesz igénybe a szolgáltatótól,
• HQJHGpO\H]KDWyViJ: az alany számára olyan speciális engedélyt bocsát ki, mellyel az
alany a szolgáltatónál szolgáltatásokat tud igénybe venni.
3.2.2.2.2 Követelmények

$ PyGV]HUUHO V]HPEHQ WiPDV]WRWW N|YHWNH] N|YHWHOPpQ\HN EL]WRVtWMiN D V]HUHSON
számára a megcélzott anonimitási szint elérését:
•
•
•
•
•
•
•

DV]ROJiOWDWiVHJ\V]HULLJpQ\EHYpWHOpWD]HQJHGpO\H]KDWyViJQDNHQJHGpO\H]QLNHOOD]
alany számára, az engedélyezés során az alany személyazonossága ismert,
az engedéllyel a szolgáltatást bármely szolgáltatónál igénybe lehet venni,
D]HQJHGpO\EOQHPOHKHWD]DODQ\V]HPpO\D]RQRVViJiUDN|YHWNH]WHWQL
HQJHGpO\W FVDN D] HQJHGpO\H] KDWyViJ WXG NLERFViWDQL DQQDN KLWHOHVVpJpW EiUPHO\LN
V]HUHSOHOWXGMDG|QWHQLD]HQJHGpO\PHJKDWiUR]]DDV]ROJiOWDWiVWtSXViW
a szolgáltatás igénybevételénél a szolgáltató nem ismeri az alany személyazonosságát,
az engedély többszöri felhasználásának megakadályozása végett, a szolgáltatás
Q\~MWiVDHOWWD]HQJHGpO\WD]HQJHGpO\H]KDWyViJHOOHQU]L
D] DGRWW V]ROJiOWDWyQiO W|UWpQW HQJHGpO\ IHOKDV]QiOiViW D] HQJHGpO\H] KDWyViJ
lekönyveli.
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3.2.2.2.3 Használat

$PyGV]HUKDV]QiODWDKiURPMyOHONO|QtWKHWUpV]UHRV]WKDWy
• $PyGV]HUKDV]QiODWiQDNHOVOpSpVHD]engedélykérés. Ennek során az alany közli az
HQJHGpO\H]KDWyViJJDODNtYiQWV]ROJiOWDWiVWtSXViW$NRPPXQLNiFLyVRUiQD]DODQ\
személyazonossága ismert. A kérés és annak lekönyvelése után az alany megkapja az
igényelt engedélyt.
A módszer lényege abban rejlik, hogy az alany valójában nem a tényleges engedélyt,
hanem csak annak az alapját, egy úgynevezett HOHQJHGpO\W (pre-permission) kap
meg. Ezután az alany még végrehajt bizonyos módosításokat a kapott engedélyen,
KRJ\D]HUHGPpQ\pVD]HQJHGpO\H]KDWyViJWyONDSRWWHQJHGpO\N|]|WWLNDSFVRODWRWQH
lehessen megteremteni. Fontos, hogy a módosítások után is el lehessen dönteni az
HQJHGpO\ KLWHOHVVpJpW YDODPLQW KRJ\ D] DODQ\ D] HQJHGpO\H] KDWyViJ HOHQJHGpO\H
nélkül ne tudjon igazi engedélyt generálni.
(] D OpSpV D EL]WRQViJWHFKQLNDL UpWHJWO PLQGNpW IpO KLWHOHV D]RQRVtWiViW LQWHJULWiV
védelmet, és bizalmasságot igényel.
• A második lépés a szolgáltatás igénybevétele. Ennek során a szolgáltató és az alany
megegyezik a szolgáltatásban és az ahhoz szükséges engedélyekben, ez a tárgyalás
nem része a módszernek. Miután mindez megtörtént, az alany megmondja a
szolgáltatónak a kívánt szolgáltatás leírását, valamint átadja a szükséges engedélyeket.
$PHQQ\LEHQD]HQJHGpO\HNHWD]HQJHGpO\H]KDWyViJHOOHQUL]WH OiVGOpSpV ~J\D
V]ROJiOWDWiVWHOMHVtWHQG
(] D OpSpV D EL]WRQViJWHFKQLNDL UpWHJWO D V]ROJiOWDWy KLWHOHV D]RQRVtWiViW LQWHJULWiV
védelmet, valamint bizalmasságot igényel.
• $ KDUPDGLN OpSpV VRUiQ D] HQJHGpO\H] KDWyViJ HOOHQU]L, hogy a szolgáltató által
benyújtott engedélyek nem kerültek-e már felhasználásra, és ha nem, akkor azok
felhasználását lekönyveli a konkrét szolgáltatónál.
(] D OpSpV D EL]WRQViJWHFKQLNDL UpWHJWO PLQGNpW IpO KLWHOHV D]RQRVtWiViW LQWHJULWiV
védelmet és bizalmasságot igényel.

Tóth Gergely, Sili Attila

12

Anonimitási szolgáltatásokat nyújtó hálózati protokoll

TDK 2001.

2001.10.14.

4. Rendszerkoncepció
Ez a fejezet röviden összefoglalja és bemutatja a specifikált rendszert, ismerteti a
N|YHWNH]NEHQ UpV]OHWHVHQ OHtUW UpWHJHN HOKHO\H]NHGpVpW pV YLV]RQ\XNDW PiV UpWHJHNNHO
YDODPLQWEHPXWDWMDDSURWRNROODEV]WUDNWV]HUHSOLWpVIXQNFLyMXNDW

4.1 A protokoll rétegei
Az elemzések és a gyakorlati alkalmazások alátámasztják a különálló biztonságtechnikai
réteg létjogosultságát. Hasonló megfontolások alapján a specifikált rendszerben az
anonimitási funkcionalitás ellátására is külön réteg került bevezetésre, mely a
biztonságtechnikai réteg által nyújtott szolgáltatásokat felhasználja.
A konkrét megvalósítás során az applikációs réteg (a felhasználói program) közvetlenül
használja az anonimitási réteg által nyújtott szolgáltatásokat. Alattuk helyezkedik el ebben a
konkrét példában az SSH2 réteg, mely közvetlenül a TCP és IP protokollokra épül.
)HOVEE
KiOy]DWLUpWHJHN

$SSOLNiFLyV
UpWHJ

$QRQLPLWiVLUpWHJ

$QRQLPLWiVLUpWHJ

.|]EOV
KiOy]DWLUpWHJHN

%L]WRQViJWHFKQLNDL
UpWHJ
66+

%L]WRQViJWHFKQLNDL
UpWHJ
$OVyEEKiOy]DWL
UpWHJHN
2. ábra – Általános rétegszerkezet

7&3
,3
$OVyEE
KiOy]DWLUpWHJHN
3. ábra – Egy konkrét rétegszerkezet

A rétegszerkezet kialakításánál fontos, hogy a biztonságtechnikai réteg az anonimitási alatt
helyezkedik el, támogatva azt. Ennek következtében az anonimitási réteget használva
PLQGNHWWIXQNFLRQDOLWiVDHJ\WWpUKHWHO

Tóth Gergely, Sili Attila

13

Anonimitási szolgáltatásokat nyújtó hálózati protokoll

TDK 2001.

2001.10.14.

4.2 Általános koncepció
$]DQRQLPLWiVLPyGV]HUHNHOHP]pVHVRUiQD]RNN|]|WWV]iPRVKDVRQOyViJYHKHWpV]UH
• +iURPV]HUHSOVPyGV]HUHNDKRODUpV]WYHYNDOHKHWOHJPDJDVDEEDQRQLPLWiVLV]LQW
HOpUpVpUH W|UHNHG alany; a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, aki az alany
személyazonosságát nem ismeri; és végül valamilyen anonimitási hatóságDNLDNHOO
anonimitási szintet biztosítja, és akiben minden másik fél megbízik.
• A kommunikáció sémája hasonló:
(ONpV]tWV]DNDV]
$NRPPXQLNiFLyD]DODQ\pVD]HQJHGpO\H]KDWyViJN|]|WW]DMOLNPHO\QHNVRUiQ
mindkét fél hitelesen azonosítja magát.
c Az alany kéri az anonimitási hatóságtól a személyazonosságának, a kívánt
anonimitási szintnek és a kívánt szolgáltatás típusának egyeztetését.
d Az anonimitási hatóság kiállítja az alanynak az anonimitási okmányokat, majd
lekönyveli a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez a jogosultságokat.
Használat
$NRPPXQLNiFLyVRUiQD]DODQ\DNtYiQWV]LQW&DQRQLPLWiVWKDV]QiOMDPtJDW|EEL
fél hitelesen azonosítja magát.
e Az alany kéri a szolgáltatást a szolgáltatótól és átadja az anonimitási
okmányokat.
f A szolgáltató az okmányok hitelesítését kéri az anonimitási hatóságtól.
g Az anonimitási hatóság HOOHQU]L az anonimitási okmányok hitelességét és
lekönyveli a szolgáltatás igénybevételét a szolgáltatónál.
h $PHJIHOHOKLWHOHVtWpVHVHWpQDV]ROJiOWDWyteljesíti a kívánt szolgáltatást.

S zo lg á lta tó

e

A la n y

h

g
d
c

f

A n o n im itás i
h a tósá g

4. ábra – Általános anonimitási kommunikációs séma
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5. Protokoll specifikáció
Ez a fejezet mutatja be teljes részletességgel a megtervezett protokollt, ismerteti a
IHOKDV]QiOW SUH]HQWiFLyV Q\HOYHW D NRPPXQLNiFLy Q\HOYpW OHtUMD D] DEV]WUDNW V]HUHSON
tulajdonságait, a közöttük lefolyó kommunikáció üzeneteinek szintaxisát, az adatstruktúrákat.
A prezentációs nyelv az a nyelv, amelynek segítségével a protokollban használt
adatstruktúrákat írjuk le. A anonimitási réteg feletti entitások a funkcionalitást ezeknek az
DGDWVWUXNW~UiNQDNDKDV]QiODWiYDOpULNHOD]D]DSUH]HQWiFLyVQ\HOYHWDIHOVEEV]LQW&UpWHJHN
használják. A prezentációs nyelv szintaxisa a biztonságtechnikából jól ismert TLS
szintaxisához és a C programozási nyelvéhez hasonlít. A protokollban használt adatstruktúrák
OHtUiViKR] RO\DQ Q\HOYHW NHUHVWQN PHO\ PHJIHOHO D] LJpQ\HLQNQHN KDV]QiODWD N|QQ\&
XJ\DQDNNRU HOpJJp HOWHUMHGW pV N|QQ\HQ pUWKHW KRJ\ PiVRN KRVV]DV EHOHWDQXOiV QpONO LV
tudják alkalmazni.
$] DQRQLPLWiVL UpWHJEO OHIHOp LQGXOy NRPPXQLNiFLy Q\HOYH D kommunikációs nyelv. A
SURWRNROO DUFKLWHNW~UiMiQDN NLDODNtWiVDNRU D] YROW D FpO KRJ\ D NpVEEL YHU]LyN VRUiQ D
prezentációs nyelv lényegében állandó maradjon (esetleg azt majd ki lehet egészíteni),
azonban a kommunikációs nyelvet igény szerint ki lehessen cserélni, módosítani lehessen.
(QQHN PHJIHOHOHQ D NRPPXQLNiFLyV Q\HOY QHP D Q\HOY GHILQtFLyMiQ NHUHV]WO NHUOW
megadásra, hanem egy fordítógépen keresztül, mely a prezentációs nyelvet fordítja le a
NRPPXQLNiFLyV Q\HOYUH (] D IRUGtWyJpS WHNLQWKHW DNiU HJ\ GRER]QDN PHO\ D NpW Q\HOY
közötti kölcsönös megfeleltetést biztosítja.
3UH]HQWiFLyVQ\HOY
$QRQLPLWiVLUpWHJ

)RUGtWyJpS

.RPPXQLNiFLyVQ\HOY

5. ábra – A prezentációs és a kommunikációs nyelv kapcsolata
A kommunikációs nyelv megválasztása során arra fektettük a hangsúlyt, hogy annak
pUWHOPH]pVH N|QQ\& OHJ\HQ OHJ\HQ PHJ KR]]i D WiPRJDWRWWViJ D NO|QE|] SURJUDPR]iVL
nyelveken, támogassa a strukturáltságot, és hogy az ember számára viszonylag könnyen
NH]HOKHWOHJ\HQ$MHOHQPHJYDOyVtWiVVRUiQDYiODV]WiVD];0/>;0/@Q\HOYUHHVHWWPHUW
rendelkezik a fent említett tulajdonságokkal.
$ IHMH]HW WRYiEEL UpV]HLEHQ EHPXWDWiVUD NHUOQHN D V]HUHSON pV D N|]|WWN ]DMOy
kommunikáció lehetséges formái. A kommunikációs diagrammok bemutatják az üzenetek
lehetséges típusait és azok lehetséges sorrendjét.
Végül leírásra kerülnek a prezentációs nyelv segítségével az üzenetekhez felhasznált
DGDWVWUXNW~UiNLVPHUWHWpVUHNHUOD]D]RNP|J|WWLUHMOLQIRUPiFLy
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5.1 Prezentációs nyelv
Ez az alfejezet mutatja be a prezentációs nyelvet, mely a protokoll definíciója során
KDV]QiOW DGDWVWUXNW~UiN pV H]]HO HJ\WW D IHOVEE UpWHJHNNHO YDOy NRPPXQLNiFLy OHtUiViUD
szolgál. A prezentációs nyelv a protokollban használandó adatok illetve adatstruktúrák
formázási képet kívánja leírni emberhez közeli szinten, ezzel biztosítva a könnyebb
iWWHNLQWKHWVpJHWpVPHJpUWpVpW
Irodalomkutatás során arra a következtetésre jutottunk, hogy a C programozási nyelv és a
hozzá hasonló, a TLS [TLS] protokollban használt prezentációs nyelv (mely hasonlít az SSL
és a WTLS [WTLS] protokolloknál használt prezentációs nyelvre is), használata elterjedt, és
ezek a céljainknak is megfelelnek.
Arra törekedtünk, hogy egy olyan nyelvet használjunk mely széles körben ismert, ezzel is
követve a jól bevált szabványok használati tendenciát.
8J\DQDNNRUpOWQNQpKiQ\NLHJpV]tWpVVHOLVPHO\HNDQDJ\REEV]LQW&IHOKDV]QiOyEDUiWViJ
elérése miatt voltak szükségesek.

5.1.1 Általános szabályok
5.1.1.1 Megjegyzések
Az itt bemutatott prezentációs nyelv NLVEHW&QDJ\EHW&pU]pNHQ\ (case-sensitive).
$N|YHWNH]IRJODOWV]DYDNDWQHPOHKHWDGDWWtSXVYDJ\YiOWR]yQpYNpQWKDV]QiOQL
basic, case, default, extension, list, select, struct, type, value

A prezentációs nyelv alap adatmérete a bájt, ami egy oktett, azaz 8 bit.
A megjegyzéseket a /* és a */EHW&N]iUMiNN|]UH
5.1.1.2 Általános BNF definíciók
Ez a rész azokat a BNF (Backus Naur Form) definíciókat tartalmazza, melyek a további
definíciók alapjául szolgálnak.
<NLVEHW&!  D _ E _ F _ G _ H _ I _ J _ K _
"i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n" | "o" | "p" | "q" | "r" |
"s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" | "y" | "z"

QDJ\EHW&!  $ _ % _ & _ ' _ ( _ ) _ * _ + _
"I" | "J" | "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" |
"S" | "T" | "U" | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z"
<szám> ::= "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" |
"9" | "0"
<egyéb> ::= "_"

NLVNH]GpV!  NLVEHW&! _ HJ\pE!
QDJ\NH]GpV!  QDJ\EHW&! _ HJ\pE!
PLQGHQ!  NLVEHW&! _ QDJ\EHW&! _ V]iP! _ HJ\pE!

<változónév> ::= <kiskezdés> {<minden>}
<adattípusnév> ::= <nagykezdés> {<minden>}
<változódeklaráció> ::= <adattípusnév> <változónév> ";"
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5.1.2 Adattípus fajták
Ez az alfejezet röviden bemutatja a prezentációs nyelvben használható adattípus fajtákat.
5.1.2.1 Alap típus
Alap típus alatt olyan adattípust értünk, mely nem épül már típusfajtákra, azaz
értékkészlete vagy explicit módon vagy szabályok útján adott.
<basic> ::= basic <változónév>;

(]DSURWRNROOVSHFLILNiFLyDN|YHWNH]NEHQGHILQLiOWDODSWtSXVRNDWKDWiUR]]DPHJ
basic
basic
basic
basic

RString;
HEXBlob;
HEXNumber;
DECNumber;

5.1.2.1.1 RString

Az Rstring WtSXV WHWV]OHJHVHQ KRVV]~ $6&,, NDUDNWHUVRUR]DW WiUROiViUD DONDOPDV
D]RQEDQFVDND]$6&,,LQWHUYDOOXPN|]|WWLNDUDNWHUHNEOiOOKDWNLYpYHD¶¶¶?¶¶´
’, ’ < ‘, ’ > ’ karaktereket.
5.1.2.1.2 HEXBlob

A HEXBlob WtSXV WHWV]OHJHV $6&,, NDUDNWHUVRUR]DW KH[DGHFLPiOLV UHSUH]HQWiFLyMD $]
ábrázolás minden ASCII karakterhez egy kétkarakteres hexadecimális számot rendel, ami a
"network byte order" szerint kódolt, azaz bájtonként is és összességben is az MSB van
baloldalt, az LSB pedig jobboldalt.
<hex> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" |
"8" | "9" | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F"
<hex2> ::= <hex><hex>
<HEXBlob> ::= <hex2> {<hex2>}

Példa:
"41"

ez az ASCII 65-os karakterkódnak felel meg ami nem más mint az “A” karakter
5.1.2.1.3 DECNumber

A DECNumber WHWV]OHJHVHQ KRVV]~ SR]LWtY YDJ\ QHJDWtY HJpV] V]iPRN GHFLPiOLV
formában való ábrázolására alkalmas.
<DECNumber> ::= ["+" | "-"] <szám> {<szám>}

Példa:
"-52"

5.1.2.1.4 HEXNumber

A HEXNumber a HEXBlobHJ\WRYiEE pUWHOPH]HWWYiOIDMD WHWV]OHJHVHQ KRVV]~ SR]LWtY
YDJ\ QHJDWtY HJpV] V]iPRN NHWWHV NRPSOHPHQV& KH[DGHFLPiOLV IRUPiEDQ YDOy iEUi]ROiViUD
DONDOPDV$PHQQ\LEHQHJ\SR]LWtYV]iPHOVELWMHOHQQHD]iEUi]ROiVIRO\WiQ pVtJ\DNHWWHV
Tóth Gergely, Sili Attila
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NRPSOHPHQV iEUi]ROiV PLDWW QHJDWtYQDN pUWHOPH]GQH  ~J\ V]iP iEUi]ROiVD HOp "00"-t
írunk.
<HEXNumber> ::= <HEXBlob>

Példa:
"00"
"80"
"0080"
"FF"

Ö
Ö
Ö
Ö

(decimálisan)
0
(decimálisan) –128
(decimálisan) 128
(deximálisan)
-1

5.1.2.2 Kiegészítés
Konkrét esetekben szükség lehet a protokoll specifikációjában megadott adattípusok
NLHJpV]tWpVpUH DUUD D OHKHWVpJUH KRJ\ DKKR] W|EEOHWLQIRUPiFLyW I&]]QN (UUH YDOy D
NLHJpV]tWpV WtSXV (QQHN NRQNUpW IRUPiMD PLQGLJ D NRPPXQLNiFLyV Q\HOYWO IJJ ;0/
esetén ez egy szintaktikailag helyes (well-formed) XML karaktersorozat.
<extension> ::= Extension <változónév>;

5.1.2.3 Lista típus
$OLVWDWtSXVPiUHOUHGHILQLiOWWtSXV~YiOWR]yNVRUUHQGKHO\HVIHOVRUROiVD
<list> ::= list "<" <adattípusnév> ">" <adattípusnév> ";"

Példa:
enum {RED, GREEN, BLUE} Color;
list<Color> ColorList;

(QQHNPHJIHOHOHQDColorList típus egy Color típusú változókból álló lista.
5.1.2.3.1

&

0 YHOHWHN

• Deklarálás
ColorList cl;
Color c1;
Color c2;

• eUWpNDGiVpUWpNDGiVVRUiQ DOLVWDHOHPHNHWNDSFVRV ]iUyMHOHN N|]|WW YHVV]YHO WDJROYD
kell felsorolni ({..,..}).
cl={c1, c2};

• Hozzáférés: listaelemekhez a szögletes zárójel ([])operátorral lehet hozzáférni, az
HOHPHNVRUV]iPR]iVDQXOOiYDONH]GGLN
c2=cl[1];

• Hosszlekérdezés: a .length operátorral lehet a lista hosszát (elemeinek számát)
lekérdezni.
c1.length

Tóth Gergely, Sili Attila
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5.1.2.4 Felsorolt típus
$ IHOVRUROW WtSXV RO\DQ DGDWWtSXVW MHO|O PHO\QHN OHKHWVpJHV pUWpNHL HJ\ HOUH GHILQLiOW
halmazból kerülnek ki. A halmaz elemeihez lehetséges számértékeket rendelni (minden
HOHPKH]HOWpUW H]HNHWQHPNHOOVRUIRO\WRQRVDQNLRV]WDQL
<enumszám> ::= "(" <szám>{<szám>} ")"
<enumméret> ::= <enumszám>
HQXPHOHPpUWpN!  QDJ\EHW&>^QDJ\EHW&!`
<enumhalmazelem> ::= <enumelemérték> [<enumszám>]
<enum> ::= enum "{"
<enumhalmazelem>
{"," <enumhalmazelem>}
["," [<enumméret>]]
"}" <adattípusnév> ";"

A felsorolt típus reprezentációja annyi helyet (bájtot) foglal, amennyi az <enumméret>
által reprezentált szám decimális leírásához kell. Amennyiben ezt az opcionális tagot
elhagyjuk, úgy a halmazelemeknek megfeleltetett számok legnagyobbja lesz a mérvadó.
enum {RED(0), GREEN(2), BLUE(4), (99) } Color;

Ebben az esetben a RED-hez rendelt érték a 2 lesz, a felsorolt típus pedig 2 bájtot fog
elfoglalni (a 99-et két bájton lehet decimálisan leírni).
5.1.2.4.1

&

0 YHOHWHN

• Deklarálás
Color c1;

• Értékadás
c1=RED;

5.1.2.5 Struktúra típus
$ VWUXNW~UD WtSXV W|EE WHWV]OHJHV HOUH GHILQLiOW WtSXV~ YiOWR]y |VV]HIRJiVD HJ\
komplexebb típussá. Szintaktikája többé-kevésbe a C nyelvben használt struktúra típuséval
egyezik meg.
A struktúra típusnak van egy speciális változata, amit variáns struktúra típusnak neveznek.
A variáns struktúra típus több variáns részt tartalmaz. Minden variáns részhez tartozik egy
IHOVRUROW WtSXV $ IHOVRUROW WtSXV iOWDO IHOYHKHW OHKHWVpJHV pUWpNHNKH] NO|QE|]
YiOWR]yGHILQtFLyKDOPD]RNDWOHKHWUHQGHOQL(QQHNPHJIHOHOHQDYDULiQVUpV]EOFVDND]RND
YiOWR]yNpUKHWNHODPHO\HWDIHOVRUROWHOHPpUWpNHPHJKDWiUR]
<selectorbefejezés> ::= "{"
<változódeklaráció>
{<változódeklaráció>}
"}" ";"
<caseselector> ::= case <enumérték> <selectorbefejezés>
<defaultselector> ::= default <selectorbefejezés>
<variánsrész>=<változódeklaráció>
select "(" <változónév> ")" "{"
{<caseselector>}
[<defaultselector>]
"}" ";"
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A case ággal konkrétan meg lehet határozni a felsorolt elem kiválasztandó értékét, a
defaultiJD]|VV]HVHGGLJQHPVSHFLILNiOWpUWpNHVHWpEHQOHV]pUYpQ\HV(QQHNPHJIHOHOHQD
NRPSOHWWVWUXNW~UDGHILQtFLyMDDN|YHWNH]NpSSHQDODNXO
<struct> ::= struct "{"
<változódeklaráció>
{<változódeklaráció>}
{<variánsrész>}
"}" <adattípusnév> ";"

Példa:
/* S1, S2, S3 már definiált */
enum {APPLE, ORANGE, PEACH, BANANA} VariantTag;
struct {
VariantTag variant;
select (variant) {
case APPLE {
S1 s1;
}
case APPLE {
S2 s1;
}
default {
S3 s1;
}
}
} VariantStruct;

5.1.2.5.1

&

0 YHOHWHN

• Deklarálás
VariantStruct v;

• +R]]iIpUpVEHOVYiOWR]yNKR]DRSHUiWRUVHJtWVpJpYHOOHKHWKR]]iIpUQL
v.variant=APPLE;

5.2 Kommunikációs nyelv
(]D]DOIHMH]HWD]DQRQLPLWiVLUpWHJEOD]DODWWDHOKHO\H]NHGUpWHJKLHUDUFKLDIHOpLUiQ\XOy
kommunikációt írja le. Ennek a rétegstruktúrának tartalmaznia kell a biztonságtechnikai
réteget. A réteghierarchiával szemben támasztott követelmények ismertetése után kerül sor a
kommunikációs nyelv, a fordítógép ismertetésére.

5.2.1 Követelmények
A kommunikációs nyelv megválasztása során arra fektettük a hangsúlyt, hogy az
V]DEYiQ\RVtWRWWOHJ\HQDQQDNpUWHOPH]pVHN|QQ\&OHJ\HQOHJ\HQPHJKR]]iDWiPRJDWRWWViJ
DNO|QE|]SURJUDPR]iVLWiPRJDVVDDKLHUDUFKLNXVVWUXNWXUiOWViJDGDWiEUi]ROiVWpVKRJ\D]
HPEHUV]iPiUDYLV]RQ\ODJN|QQ\HQNH]HOKHWOHJ\HQ human readable).
A jelen megvalósítás során a választás az XML nyelvre esett, mert rendelkezik a fent
említett tulajdonságokkal.
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8J\DQDNNRUYDQQDND];0/Q\HOYQHNKiWUiQ\DLLVOHJINpSSHQDUHODWtYKRVV]~ViJDD]D]
ugyanazt az adatmennyiséget sokkal kompaktabb módon is át lehet küldeni egy csatornán egy
PHJIHOHO Q\HOY VHJtWVpJpYHO DPL DODFVRQ\NDSDFLWiV~ NRPPXQLNiFLy HVHWpQ UHQGNtYO
HOQ\|V OHQQH $ SURWRNROO WRYiEEIHMOHV]WpVH VRUiQ HQQHN D SUREOpPiQDN D UpV]OHWHV
kielemzése mindenképpen kulcsfontosságú feladat lesz.

5.2.2 Specifikáció
A kommunikációs nyelv arra hivatott, hogy a prezentációs nyelven definiált változókat
közvetítse az anonimitási réteg alatti réteghierarchia számára.
A kommunikációt üzenetek sorozataként kell értelmezni, ahol minden egyes üzenet egyegy összetett változó és minden egyes üzenet típus egy-egy adattípusnak felel meg.
5.2.2.1 Általános megjegyzések
Legyen v egy változó, legyen a típusa T(v) és az értéke V(v). Az XML sorokat a # jel
YH]HWL EH $PHQQ\LEHQ VRU  MHOHNNHO NH]GGLN ~J\ D] D MHOHN XWiQL V]|YHJ ;0/p
konvertált változatást jelenti.
$ OHJW|EE HVHWEHQ HJ\ ;0/ VWUXNW~UD EHOVHMpEHQ D YiOWR]y QHYpEO DQQDN WtSXVD LV
NLN|YHWNH]WHWKHWtJ\DQQDNIHOWQWHWpVpUHD];0/NLPHQHWEHQQHPV]NVpJHV$PHQQ\LEHQ
H] QHP OHKHWVpJHV ~J\ D YiOWR]yQDN PHJIHOHO ;0/ WDJRW HO NHOO OiWQL HJ\ type
attribútummal, ami a változó típusát határozza meg. Ez a helyzet áll fent kiterjesztések
DONDOPD]iViQiOYDODPLQWD];0/pIRUGtWDQGyVWUXNW~UDOHJNOVYiOWR]yMiQDNHVHWpEHQ
5.2.2.2 Konverziós szabályok

5.2.2.2.1 Alap típus

$IRUGtWiVVRUiQNHOHWNH];0/NLPHQHWDN|YHWNH]
# <v value="V(v)" />
pl.
RString v1="a1";
#<v1 value="a1" />

A változó értékét a prezentációs nyelv szerint kell értelmezni.
5.2.2.2.2 Lista típus

$IRUGtWiVVRUiQNHOHWNH];0/NLPHQHWDN|YHWNH]
# < v>
## 1. elem
## 2. elem
## ...
# </v>

A lista elemei úgy konvertálódnak XML-é a <v></v> részek között, mintha
element_iQHY&YiOWR]yNOHQQpQHNDKROi a listaelem sorszáma.
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pl.
list<DECNumber> decList;
decList lista={3,2,1};
#<lista>
# <element_0 value="3" />
# <element_1 value="2" />
# <element_2 value="1" />
#</lista>

5.2.2.2.3 Felsorolt típus

$IRUGtWiVVRUiQNHOHWNH];0/NLPHQHWDN|YHWNH]
# <v value="1" />

$ YiOWR]y pUWpNH D IHOVRUROW WtSXV iOWDO IHOYHKHW HOHPHNKH] UHQGHOW V]iPpUWpN GHFLPiOLV
reprezentációja, ami maximálisan annyi bájtot foglal el, amennyit a felsorolt típus definíciója
erre megszab.
pl.
enum {RED(0), BLUE(1), GREEN(50), (99)} Color;
Color c1=GREEN;
# <c1 value="50" />

5.2.2.2.4 Struktúra típus

$IRUGtWiVVRUiQNHOHWNH];0/NLPHQHWDN|YHWNH]
# < v>

 EHOV YiOWR]yN ;0/ UHSUH]HQWiFLyMD
# </v>

+D D VWUXNW~UD YDULiQV UpV]W LV WDUWDOPD] DNNRU FVDN D]RNQDN D EHOV YiOWR]yNQDN NHOO
feltüntetni, amelyeket a variáns rész felsorolt típusának értéke meghatároz.
# pl.
enum {RED(0), GREEN(1), (9)} Color;
struct {
Color c1;
select (c1) {
case RED {
RString s;
}
case BLUE {
DECNumber n;
}
}
} StructType;
StructType sVar;
sVar.c1=RED;
sVar.s="string";
# <sVar>
#
<c1 value="0" />
#
<s value="string" />
# </sVar>
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5.2.2.2.5 Kiegészítés

XML alapú kommunikációs nyelv esetén a kiegészítés szintaktikailag helyes XML
karaktersorozatot tartalmaz.
# < v>
## a kiegészítés tartalma
# </v>
pl.
extension ext;
extension="<message value=\"Alert\" type=\"AlertMsg\" />"
# <ext>
#
<message value="Alert" type="AlertMsg" />
# </ext>

5.3 Üzenetek
Az anonimitási réteg a funkcionalitását a hálózati kommunikáció során elküldött üzenetek
által valósítja meg, melyek a konkrét módszereket és elveket tükrözik. Hogy az összes
anonimitási módszert egységesen lehessen kezelni, egy olyan üzenethalmaz és üzenetsorrend
NHUOW NLDODNtWiVUD DPL WiPRJDWMD D WRYiEEL NLHJpV]tWpVHN OHKHWVpJpW pV D MHOHQOHJ
IHOGROJR]DQGy |VV]HV PyGV]HUW NpSHV PHJYDOyVtWDQL (QQHN PHJIHOHOHQ H] D] DOIHMH]HW
bemutatja a specifikált anonimitási réteg által használt egységes üzeneteket, azok
elküldésének sorrendjét és tartalmát.
$ N|YHWNH]NEHQ HOV]|U HJ\ iOWDOiQRV DEV]WUDNW NRPPXQLNiFLyV PHJROGiV NHUO
LVPHUWHWpVUH PHO\ D]WiQ D NRQNUpW HVHWHNEHQ DONDOPD]KDWy D NO|QE|] DQRQLPLWiVL V]LQWHW
biztosító módszerek kivitelezésére.
(]XWiQ NHUO EHPXWDWiVUD D NRUOiWR]RWWDQ YLVV]DN|YHWKHW DODQ\ DQRQLPLWiVL V]LQWHW
megvalósító álnév módszer esetében alkalmazható konkrét kommunikációs struktúra, végül
pedig a visszakövethetetlen alany anonimitási szintet megvalósító vak-aláírásos módszerhez
tartozó üzenetek.

5.3.1 (OIHOWpWHOHN
A biztonságtechnikai réteggel szembeni követelmények kielégítése érdekében szükséges,
KRJ\ D NRPPXQLNiFLyEDQ UpV]WYHY |VV]HV IpO UHQGHONH]]HQ RO\DQ GLJLWiOLV D]RQRVtWyNNDO
PHO\HNWDW|EELIpOV]iPiUDHJ\pUWHOP&HQPHJQHYH]L identification) és olyan kulcsokkal és
kriptográfiai képességgel (pl. nyilvános kulcsú kriptográfiai képesség és a hozzá tartozó
nyilvános-titkos kulcs-pár), melyek segítségével az azonosítása (authentication) megtörténhet.
Ennek a gyakorlati megvalósítása során a legtöbb esetben bevezetésre kerül egy újabb
V]HUHSO D Certification Authority (CA), melynek szerepe hamisíthatatlan igazolványok
kiállítása. Ez a legtöbb esetlen a PKI (Public Key Infrastructure) – mint a legelterjedtebb
D]RQRVtWiVL PyGV]HU ± KDV]QiOWiEyO HUHG $ PyGV]HUHN OpQ\HJH KRJ\ PLQGHQ UpV]WYHY
rendelkezik egy nyilvános és egy hozzá tartozó titkos kulcs-párral. A nyilvános kulcsot és
D] ~J\QHYH]HWW PHJNO|QE|]WHW QHYHW Distinguishing Name, DN) tartalmazó igazolványt
(Certificate) a CA állítja ki, és titkos kulcsával aláírja, így annak hitelességét is biztosítja.
Ennek felhasználásával lehet a kommunikációs feleket megnevezni, és az ehhez tartozó titkos
kulccsal azonosítani.
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(QQHNPHJIHOHOHQD]LWWOHtUWSURWRNROOVSHFLILNiFLyIHOWpWHOH]LKRJ\DNRPPXQLNiFLyEDQ
UpV]WYHY |VV]HV IpO UHQGHONH]LN D IHQW OHtUW WtSXV~ LJD]ROYiQQ\DO pV D KR]]i WDUWR]y WLWNRV
kulccsal, és az igazolványok hitelességének tanúsítására léteznek megbízható CA-k.

5.3.2 Általános módszer
A különféle anonimitási módszerek tanulmányozása során felismert összefüggések alapján
D NRPPXQLNiFLy VRUiQ KiURP I V]HUHSOWtSXV WQWHWKHW NL D] alany, a szolgáltató és az
anonimitási hatóság.
Az anonimitási módszerek alkalmazása során a kommunikációt két szakaszra lehet osztani.
$]HOVV]DNDV]D]HONpV]tWV]DNDV]VRUiQD] DODQ\ V]HPpO\D]RQRVViJD LVPHUW FVDN D]
DQRQLPLWiVLKDWyViJJDOiOONDSFVRODWEDQpVHQQHNDV]DNDV]QDNDIHODGDWDDN|YHWNH]V]DNDV]
SDUDPpWHUHLQHN HJ\H]WHWpVH D] LJpQ\HOW DQRQLPLWiVL V]LQW D NpVEE LJpQ\EH YHHQG
szolgáltatás típusának és egyéb körülményeknek megbeszélése.
A második szakasz során, melyet szolgáltatás igénybevételének nevezünk, az alany az
HOEEHJ\H]WHWHWWN|UOPpQ\HNQHNPHJIHOHOHQYHV]UpV]WDNRPPXQLNiFLyEDQD]D]DNtYiQW
anonimitási szinten, és a már megbeszélt szolgáltatás típust veszi igénybe.
(]DIHMH]HWDSURWRNROOEDQV]HUHSO|VV]HV]HQHWHWLVPHUWHWL$]HJ\HVNRQNUpWHVHWHNEHQ
nem biztos, hogy az igényelt funkcionalitás ellátásához az összes üzenetre szükség lesz, és
HPLDWWHONpS]HOKHWKRJ\D]RNDWpQ\OHJHVNRPPXQLNiFLyVRUiQQHPLVIRJQDNPHJMHOHQQL
(QQHNPHJIHOHOHQDN|YHWNH]NEHQEHPXWDWiVUDNHUONRPPXQLNiFLyVGLDJUDPPRNEDQ
D] RSFLRQiOLV QHP N|WHOH] ]HQHWHN QHYH XWiQ HJ\ FVLOODJ  V]HUHSHO (]HN D] ]HQHW D
NtYiQWIXQNFLRQDOLWiVWyOIJJHQHOKDJ\KDWyN$W|EEL]HQHWPLQGHQDONDORPPDOPHJMHOHQLN
a konkrét kommunikációban.
A hálózati párbeszéd kialakulása során a réteghierarchia alulról felfelé épül ki, ennek
PHJIHOHOHQ PLYHO D] DQRQLPLWiVL UpWHJ D EL]WRQViJWHFKQLNDL IHOHWW KHO\H]NHGLN HO HOV]|U D
EL]WRQViJWHFKQLNDL IXQNFLRQDOLWiV MHOHQLN PHJ (QQHN PHJIHOHOHQ D] DQRQLPLWiVL UpWHJEHOL
NRPPXQLNiFLyVRUiQDEL]WRQViJWHFKQLNDLUpWHJWOPiULJpQ\HOKHWQNV]ROJiOWDWiVRNDW
5.3.2.1 (ONpV]tWV]DNDV]
$] HONpV]tW V]DNDV] IHODGDWD KRJ\ D] DODQ\ iOWDO LJpQ\HOW DQRQLPLWiVL V]LQW pV
szolgáltatáshoz szükséges anonimitási okmányokat. Ennek során a kommunikáció csak az
alanyra és az anonimitási hatóságra terjed ki.
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Anonim itási
hatóság

Alany
b izto nsá te ch n ika i
ka p csolat kia la kítá sa
subjectHello
requestAnonimity
serverHello
requestInfo*
responseInfo*
envelope*
anonimityToken

6. ábra – $]iOWDOiQRVHONpV]tWV]DNDV]NRPPXQLNiFLyVGLDJUDPPMD
$] HOV OpSpV D NHOO EL]WRQViJWHFKQLNDL NDSFVRODW NLpStWpVH (] D V]DNDV] D
EL]WRQViJWHFKQLNDL UpWHJWO PLQGNpW IpO KLWHOHV D]RQRVtWiViW D] LQWHJULWiV YpGHOP pV D
bizalmasság biztosítását feltételezi.
$NRPPXQLNiFLy]HQHWHLDN|YHWNH]OpQ\HJLDGDWRNDWKRUGR]]iN
• (OV]|U D] DODQ\ HONOGL D] DQRQLPLWiVL KDWyViJQDN KRJ\ PLO\HQ PyGV]HUHNHW NpSHV
megvalósítani (subjectHello üzenet).
• Ez után az alany elküldi, hogy milyen típusú szolgáltatást kíván igénybe venni,
DN|]EHQ PLO\HQ DQRQLPLWiVL V]LQWHW NtYiQ HOpUQL pV V]NVpJ HVHWpQ NLHJpV]tW
információkat is közölhet (requestAnonimity üzenet).
• Ez után az anonimitási hatóság az alany által küldött listából kiválasztja azt a konkrét
PyGV]HUW DPLQHN PHJIHOHO DQRQLPLWiVL RNPiQ\W IRJ PDMG D] DODQ\QDN DGQL
(serverHello üzenet).
• Az alany, amennyiben nem rendelkezik a szükséges algoritmusok megvalósításához
szükséges paraméterekkel, ezeket kérheti az anonimitási hatóságtól (requestInfo
opcionális üzenet).
• Az anonimitási hatóság, amennyiben szükséges és rendelkezik velük, megadhatja
ezeket a paramétereket (responseInfo opcionális üzenet).
• $PHQQ\LEHQD]LJpQ\HOWDQRQLPLWiVLV]LQWHOpUpVpKH]D]DODQ\UpV]pUOV]NVpJHVRO\DQ
adat továbbítása az anonimitási hatóság felé, melyet kriptográfiailag kell védeni az
anonimitási hatóságtól, akkor azt a boríték módszerrel (részletes leírását lásd a vak
aláírás módszer ismertetésénél lentebb) küldheti el (envelope opcionális üzenet).
• Utolsó üzenetként az anonimitási hatóság kiállítja, lekönyveli és az alany
rendelkezésére bocsátja a szolgáltatás igénybevételéhez, valamint az igényelt
anonimitási szint eléréséhez szükséges anonimitási okmányokat (anonimityToken
üzenet).

Tóth Gergely, Sili Attila

25

Anonimitási szolgáltatásokat nyújtó hálózati protokoll

TDK 2001.

2001.10.14.

$] XWROVy ]HQHW HONOGpVH XWiQ D] HONpV]tW V]DNDV] NRPPXQLNiFLyV UpV]H OH]iUWQDN
WHNLQWKHW tJ\ D NpW IpO N|]|WWL NDSFVRODW ERQWKDWy (ONpS]HOKHW KRJ\ D] DODQ\QDN D
PHJNDSRWWDQRQLPLWiVLRNPiQ\RNRQPpJPyGRVtWiVRNDW HVHWOHJHVNULSWRJUiILDLP&YHOHWHNHW
kell végeznie, ezekez a konkrét módszerek leírják.
5.3.2.2 Szolgáltatás igénybevétele
A használat során az alany az anonimitási okmányok segítségével igénybe veszi a
szolgáltatótól a szolgáltatást, melyet az anonimitási hatóság engedélyez. Fontos, hogy a
NRPPXQLNiFLy VRUiQ D] DODQ\ YpJLJ D] HONpV]tW V]DNDV]EDQ HOG|QW|WW DQRQLPLWiVL V]LQWHQ
tartózkodik.
$ KDV]QiODW VRUiQ HOV]|U D] DODQ\V]ROJiOWDWy NDSFVRODW pSO NL PHO\QHN D
EL]WRQViJWHFKQLNDL UpWHJWO D V]ROJiOWDWy KLWHOHV D]RQRVtWiViW D] LQWHJULWiV YpGHOPHW pV D
biztonságot követeli meg, majd ezután épül csak ki a szolgáltató-anonimitási hatóság
kapcsolat, ahol a biztonságtechnikai réteg feladata mindkét fél hiteles azonosítása, az
integritás védelem és a bizalmasság biztosítása.
Anonim itási
Alany
Szolgáltató
hatóság

b izto nsá te ch n ika i
ka p csolat kia la kítá sa

b izto nsá te ch n ika i
ka p csolat kia la kítá sa

requestService
requestService
challenge*
challenge*
response*
response*
approval

7. ábra – Az általános szolgáltatás igénybevételének kommunikációs diagrammja
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A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, hogy az alany és a szolgáltató megegyezzenek
a konkrét szolgáltatásban és az ahhoz szükséges anonimitási okmányokban. Ennek a
tárgyalásnak a menete nem része a protokollnak, feltételezzük, hogy ez sikeres volt,
mindketten ismerik és elfogadják ennek végeredményét. A protokoll szempontjából csak ez a
végeredmény mérvadó.
$NRPPXQLNiFLy]HQHWHLDN|YHWNH]OpQ\HJLDGDWRNDWKRUGR]]iN
• Az alany hivatkozik a kiválasztott szolgáltatásra, kéri annak teljesítését és átadja a
szolgáltatónak az anonimitási okmányokat (requestService üzenet).
• Majd a szolgáltató elküldi az anonimitási hatóságnak, hogy milyen szolgáltatástípusigény és milyen anonimitási okmányok érkeztek be hozzá (requestService üzenet).
• Amennyiben szükséges, az anonimitási hatóság kezdeményezheti az alany anonim
D]RQRVtWiViW D V]ROJiOWDWyQ NHUHV]WO (QQHN HOV OpSpVHNpQW D] DQRQLPLWiVL KDWyViJ
YLVV]DNOGKHW D V]ROJiOWDWyQDN HJ\ NpUYpQ\W PHO\HW D] DODQ\QDN NHOO PDMG NpVEE
hitelesítenie (challenge opcionális üzenet).
• Ezután a szolgáltató továbbítja a fent megkapott hitelesítési kérvényt az alanynak
(challenge opcionális üzenet).
• A kérvény kézhezvétele után az alany hitelesíti azt, majd visszaküldi a szolgáltatónak
(response RSFLRQiOLV ]HQHW  )RQWRV KRJ\ D KLWHOHVtWpVEO D V]ROJiOWDWy QH WXGMRQ D]
alany személyazonosságára következtetni.
• A szolgáltató ezután továbbítja ezt a hitelesítést az anonimitási hatóságnak (challenge
opcionális üzenet).
• Amennyiben a hitelesítést az anonimitási hatóság elfogadja és a megkapott anonimitási
okmányok megfelelnek a kért szolgáltatás típusának, akkor az anonimitási hatóság
engedélyezi és lekönyveli a szolgáltatás teljesítését (approval üzenet).
(]HNXWiQDSURWRNROOV]HPSRQWMiEyODKDV]QiODWOH]iUWQDNWHNLQWKHW(]XWiQW|UWpQLNPHJ
a kommunikáció talán legfontosabb eleme, a szolgáltatás konkrét teljesítése, mely azonban
nem része a protokollnak.
A teljesítés után a kommunikációs csatornák mindhárom fél között bonthatók.
5.3.2.3 Különleges esetek

5.3.2.3.1 Visszaélés

Amennyiben a protokollban leírt kommunikáció során valamelyik fél visszaélést tapasztal,
~J\OHJURVV]DEEHVHWEHQDNRPPXQLNiFLyPHJV]QWHWpVpYHOH]DSUREOpPDWQHWLOHJNH]HOKHW
KRJ\QDJ\REENiUQHNHOHWNH]]HQ PDMGPHJWHKHWNDV]NVpJHVW|UYpQ\HVOpSpVHN
Amennyiben a visszaélésre csak a szolgáltatás teljesítése után derül fény, abban az esetben
PiU NRUOiWR]RWWDEEDN D OHKHWVpJHN $] iOQpY PyGV]HU iOWDO Q\~MWRWW NRUOiWR]RWWDQ
YLVV]DN|YHWKHW DODQ\ DQRQLPLWiVL V]LQW PHOOHWW D V]ROJiOWDWy NH]GHPpQ\H]KHWL NOV
hatóságok (pl. bíróság) bevonásával az alany anonimitásának megszüntetését,
személyazonossága felfedését. Azonban ha az alany a visszakövethetetlen alany anonimitási
V]LQWWHO pOW SpOGiXO D YDNDOitUiV PyGV]HU DONDOPD]iViYDO ~J\ XWyODJ QLQFV OHKHWVpJ
személyazonosságának megismerésére.
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5.3.2.3.2 Hiba

Amennyiben bármelyik fél a protokoll alkalmazása során olyan hibát észlel, melyre a
SURWRNROO QHP Q\~MW PHJROGiVL OHKHWVpJHW ~J\ YpJV HVHWEHQ DONDOPD]KDW HJ\ VSHFLiOLV
kapcsolatbontó üzenetet, melyben megnevezi a hibát és lehetséges okait. (alert opcionális
üzenet).

5.3.3 Megjegyzések a konkrét kommunikációhoz
$] ]HQHWHN pV D KR]]iMXN WDUWR]y DGDWVWUXNW~UiN SUH]HQWiFLyV Q\HOYHQ W|UWpQ NRQNUpW
EHPXWDWiViWD0HOOpNOHW$GDWVWUXNW~UiNFtP&DOIHMH]HWHWDUWDOPD]]D
A jelen protokoll a "0.1" verziószámot viseli.
A kommunikáció során használt valamennyi adatstruktúra tartalmaz kiegészítés típusú
PH]W H]WiOWDOiEDQD]Extension ext; sor deklarálja). Ezek szerepe, hogy amennyiben
D]DGDWVWUXNW~UiWNOGIpODEEDQRO\DQDGDWRNDWDNDUNOGHQLDPHO\HNDW|EELGHNODUiOWPH]
VHJtWVpJpYHOQHPOHKHWVpJHVHNDNNRUD]WH]HNQHNDPH]NQHNDVHJtWVpJpYHOPHJWHKHVVH
$] DQRQLPLWiV NRQNUpW PHJYDOyVtWRWW IRUPiMiUD SpOGiW D N|YHWNH] $ PHJYDOyVtWRWW
UHQGV]HUFtP&IHMH]HWDGDNRPPXQLNiFLyWpQ\OHJHVIRUPiMiWPLQGDUHSUH]HQWiFLyVQ\HOYHQ
PLQWSHGLJDNRPPXQLNiFLyVQ\HOYHQSHGLJD0HOOpNOHW3pOGiNFtP&DOIHMH]HWWDUWDOPD]]D
Amennyiben a kommunikáció során bármelyik fél olyan hibát észlel, mely miatt nem tudja
folytatni a már megkezdett tranzakciót, úgy ezt a partner felé az alert üzenet elküldésével
jelezheti. Ennek hatására a kapcsolat bontandó.

5.3.4 .RUOiWR]RWWDQYLVV]DN|YHWKHWDODQ\DQRQLPLWiVLV]LQW
$ NRUOiWR]RWWDQ YLVV]DN|YHWKHW DODQ\ DQRQLPLWiVL V]LQW HJ\LN NRQNUpW PHJYDOyVtWiVD D]
álnév módszer alkalmazása során az alany a szolgáltatás igénybevételekor a kívánt
anonimitási szintet az álnév (pseudoIdentity), mint az anonimitási hatóság által kiállított
anonimitási okmány használatával éri él.
5.3.4.1 (ONpV]tWV]DNDV]
(QQHN D PyGV]HUQHN D] DONDOPD]iVD VRUiQ D] HONpV]tW V]DNDV] HJ\HV ]HQHWHLQHN
NRQNUpWWDUWDOPDDN|YHWNH]NV]HULQWDODNXO
5.3.4.1.1 subjectHello üzenet

Az subjectHello üzenetben alany megjelöli a protokoll verzióját (ez a protokoll a "0.1"
YHU]LyV]iPRW tUMD HO  pV D WiPRJDWRWW DQRQLPLWiVL PyGV]HUHN OLVWiMiEDQ
(supportedAnonimitySuites) feltünteti az álnév módszert (pseudoIdentity).
5.3.4.1.2 requestAnonimity üzenet

A requestAnonimity üzenetben az alany megjelöli a kívánt szolgáltatás típusát
(serviceType  pV NpUL KRJ\ D] DQRQLPLWiVL KDWyViJRW KRJ\ D NRUOiWR]RWWDQ YLVV]DN|YHWKHW
alany anonimitási szintnek (anonimityLevel  PHJIHOHO DQRQLPLWiVL RNPiQ\W iOOtWVRQ NL $
V]ROJiOWDWiVWtSXVDSpOGiXODV]ROJiOWDWyQiOW|UWpQFVRSRUWEHVRUROiVOHKHW
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5.3.4.1.3 serverHello üzenet

A serverHello üzenetben az anonimitási hatóság kijelöli azt az anonimitási módszert
(chosenAnonimitySuite), melyet alkalmazva majd kiállítja az anonimitási okmányt.
5.3.4.1.4 anonimityToken üzenet

Az anonimityToken üzenet többször felhasználható (anonimityTokenUsageData)
anonimitási okmányt tartalmaz, mely megjelöli anonimitási szintként a korlátozottan
YLVV]DN|YHWKHW DODQ\ V]LQWHW anonimityLevel), anonimitási módszerként például az álnév
módszert (anonimitySuite), tartalmazza az érvényességi intervallumot (validityStart és
validityEnd  D] DQRQLPLWiVL KDWyViJ HJ\pUWHOP& D]RQRVtWyMiW issuerDN  D] LJpQ\EH YHKHW
szolgáltatás típusát (serviceType) és végül magát az álnevet (pseudoIdentity).
Anonim itási
hatóság

Alany
b izto nsá te ch n ika i
ka p csolat kia la kítá sa
subjectHello
requestAnonimity
serverHello
anonimityToken

8. ábra – $]HONpV]tWV]DNDV]NRPPXQLNiFLyVGLDJUDPPMDNRUOiWR]RWWDQ
YLVV]DN|YHWKHWDODQ\DQRQLPLWiVLV]LQWHVHWpQ
5.3.4.2 Szolgáltatás igénybevétele
$ V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOH VRUiQ D] HJ\HV ]HQHWHN NRQNUpW WDUWDOPD D N|YHWNH]N
szerint alakul:
5.3.4.2.1 requestService üzenet (alany

Ö szolgáltató)

A requestService üzenet ezen típusában (alany Ö szolgáltató) az alany közli a
szolgáltatóval a konkrét szolgáltatás azonosítóját (service) és átadja az annak
igénybevételéhez szükséges anonimitási okmányokat (anonimityTokenDataList), ami az
iOQHYpW LJD]ROMD $ NRQNUpW V]ROJiOWDWiV OHKHW SpOGiXO D FVRSRUWEHVRUROiViQDN PHJIHOHO
YDODPHO\ HUIRUUiV KDV]QiODWD D]RQ YDODPLO\HQ P&YHOHW HOYpJ]pVH SpOGiXO YDODPLO\HQ
információ letöltése.
5.3.4.2.2 requestService üzenet (szolgáltató

Ö anonimitási hatóság)

A requestService ezen típusában (szolgáltató Ö anonimitási hatóság) a szolgáltató az
anonimitási hatóságnak csak az anonimitási okmányokat (anonimityTokenDataList) küldi el
azok hitelesítése céljából.
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5.3.4.2.3 challenge üzenet

A challenge üzenetben az anonimitási hatóság egy véletlen adat (challenge) aláírását kéri
az alanytól, de mivel nincsenek közvetlen kapcsolatban, ezért ezt az üzenetet a szolgáltató
WRYiEEtWMD $QQDN pUGHNpEHQ KRJ\ HUUH D] ]HQHWUH YiODV]NpQW pUNH] response üzenet a
szolgáltató számára értelmezhetetlen maradjon, ugyanakkor abból az alanyt azonosítani
lehessen, azt mind az alany titkos kulcsával (hitelesség), mind pedig az anonimitási hatóság
nyilvános kulcsával le kell titkosítani (csak az anonimitási hatóság tudja ezután elolvasni).
Mivel azonban mind az alany, mind az anonimitási hatóság többféle kulccsal rendelkezhet,
ezeket a challenge ]HQHW HJ\pUWHOP&HQ PHJQHYH]L signatureAlgorithmAA az anonimitási
KDWyViJUpV]pUOsignatureAlgorithmSD]DODQ\UpV]pUO 
5.3.4.2.4 response üzenet

A response üzenetben az alany elküldi a szolgáltatón keresztül az anonimitási hatóságnak a
PHJIHOHOHQKLWHOHVtWHWWYpOHWOHQDGDWRW response).
5.3.4.2.5 approval üzenet

Amennyiben a hitelesítést az anonimitási hatóság elfogadja, úgy ezt a szolgáltató felé az
approval üzenettel jelzi. Ennek hatására a szolgáltató megkezdheti az igényelt szolgáltatás
teljesítését.
Alany

Anonim itási
hatóság

Szolgáltató

b izto nsá te ch n ika i
ka p csolat kia la kítá sa

b izto nsá te ch n ika i
ka p csolat kia la kítá sa

requestService
requestService
challenge
challenge
response
response
approval

9. ábra – A szolgáltatás igénybevételének kommunikációs diagrammja korlátozottan
YLVV]DN|YHWKHWDODQ\DQRQLPLWiVLV]LQWHVHWpQ

Tóth Gergely, Sili Attila

30

TDK 2001.

Anonimitási szolgáltatásokat nyújtó hálózati protokoll

2001.10.14.

5.3.5 Visszakövethetetlen alany anonimitási szint
A visszakövethetetlen alany anonimitási szint egy konkrét megvalósítása a vak aláírás
módszer, melyet eredetileg David Chaum dolgozott ki internetes anonim fizetésre a DigiCash
cégnek. Azonban ez a módszer általánosítva alkalmazható számos más anonimitást és
biztonságtechnikai funkcionalitást is használó forgatókönyvhöz, mint például anonim
szavazáshoz.
A módszer megfelel az általános anonimitási módszer leírásának, viszont lényeges
NO|QEVpJ D] HO] PyGV]HUUHO V]HPEHQ KRJ\ D] DQRQLPLWiV V]LQW HPHOpVpW D] DQRQLPLWiVL
rétegen belüli kriptográfiai algoritmusok alkalmazásával éri el.
(QQHNPHJIHOHOHQDPyGV]HUHNHJ\H]WHWpVHXWiQDN|YHWNH]P&YHOHWHNKDMWyGQDNYpJUH
ezeket a pénzverés mozzanataihoz szokták hasonlítani:
• Az alany beszerzi az anonimitási hatóságtól a szolgáltatás típusához tartozó RSA
Q\LOYiQRV NXOFVRW H] iOO HJ\V]HU D Q\LOYiQRV H[SRQHQVEO±AHPubExp, és a
modulusból–AHMod). Ezt az alany megteheti a requestInfo–responseInfo üzenetpárral.
• Ezután az alany generál két véletlen számot (azonosító – randomNumber és a boríték
– randomEnvelope  (]HN XWiQ D] DODQ\ NLV]iPtWMD D N|YHWNH] VSHFLiOLV V]iPRW
ahol a randomNumber+ a randomNumber szám kétszer egymás mögé írt változata:
VSHF1XPEHU,Q(QYHORSH = UDQGRP1XPEHU + UDQGRP(QYHORSH $+3XE([S PRG $+0RG
Ezt a speciális számot küldi el az alany az anonimitási hatóságnak az envelope
üzenetben.
(QQHNDP&YHOHWQHNDV]HPOpOWHWpVH~J\NpS]HOKHWHOKRJ\D]DODQ\HJ\iWOiWV]DWODQ
más által felnyithatatlan borítékba elhelyez egy még veretlen érmét.
• $]DQRQLPLWiVLKDWyViJH]HQDVSHFLiOLVV]iPRQHOYpJ]LDN|YHWNH]P&YHOHWHWDKROD]
AHPrivExpD]HOEELQ\LOYiQRVNXOFVKR]WDUWR]yWLWNRVNXOFVH[SRQHQVH
VLJQHG6SHF1XPEHU,Q(QYHORSH = VSHF1XPEHU,Q(QYHORSH $+3ULY([S PRG $+0RG
Ezt az új speciális számot küldi vissza az anonimitási hatóság az anonimityToken
üzenetben az HOHQJHGpO\ részeként.
6]HPOpOWHWpVNpQW H] D P&YHOHW ~J\ NpS]HOKHW HO PLQWKD D] DQRQLPLWiVL KDWyViJ D
borítékra ráütné a pénzérme tényleges domborulatait, ami a borítékon átnyomódva a
benne elhelyezett veretlen pénzre is rányomódik, így most már a borítékban egy kész
pénzérme helyezkedik el.
• 9pJO D] DODQ\ HOYpJ]L D N|YHWNH] P&YHOHWHNHW DKRO D randomEnvelope-1 a
randomEnvelope szám inverze:
VLJQHG6SHF1XPEHU = VLJQHG6SHF1XPEHU,Q(QYHORSH ⋅ UDQGRP(QYHORSH − PRG $+0RG
Ezt az új speciális szám az alany végleges engedélyénekIDONRWyHOHPH
(] D P&YHOHW ~J\ LV HONpS]HOKHW PLQWKD D] DODQ\ IHOQ\LWQi D ERUtWpNRW pV NLYHQQp
EHOOHDNpV]SpQ]pUPpW
(]HQ P&YHOHWHN pV NRPPXQLNiFLyV OpSpVHN VRUR]DWD D]W HUHGPpQ\H]L KRJ\ D] DODQ\
birtokában van egy olyan speciális számnak (signedSpecNumber), melyet rajta kívül senki
VHPLVPHUPpJD]DQRQLPLWiVLKDWyViJVHPKLV]HQDPLNRUKLWHOHVtWHWWHD]WD]PpJOHYROW
WLWNRVtWYD D YpOHWOHQ ERUtWpNNDO $]RQEDQ HUUO D VSHFLiOLV V]iPUyO N|QQ\& EL]RQ\tWDQL KRJ\
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az anonimitási hatóság azt hitelesítette. Ez abból látszik, hogy ha ezen a számon végrehajtunk
HJ\56$P&YHOHWHWD]DQRQLPLWiVLKDWyViJQ\LOYiQRVNXOFViYDODNNRUHJ\RO\DQVSHFLiOLV~M
számot kapunk eredményül, amely két véletlen szám egymás után írásából keletkezett. Mivel
egy ilyen RSA-val kódolt szám készítéséhez szükség lenne az anonimitási hatóság titkos
NXOFViUDH]WFVDNWHKHWWHPHJ
Összességében azt kapjuk, hogy az alany birtokába kerül egy olyan engedélynek, melyet az
anonimitási hatóság hitelesített, azonban azt nem ismeri. Azáltal azonban, hogy hitelesített,
IHOKDV]QiOKDWy D PHJIHOHO WtSXV~ V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOpKH] $ V]ROJiOWDWiV
LJpQ\EHYpWHOHNRU D KLWHOHVtWpV HOOHQU]pVpW DPHQQ\LEHQ D V]ROJiOWDWy LVPHUL D V]ROJiOWDWiV
típusához tartozó nyilvános kulcsot) a szolgáltató az anonimitási hatóság bevonása nélkül
HOYpJH]KHWL$]RQEDQDQQDNHOOHQU]pVpUHKRJ\H]D]DQRQLPLWiVLRNPiQ\WQHPKDV]QiOWiNH
fel már más alkalommal is, mindenképpen be kell vonnia az anonimitási hatóságot.
$J\DNRUODWEDQHQQHNDPyGV]HUQHNDPHJYDOyVtWiVDVRUiQDN|YHWNH]NHWNHOOILJ\HOHPEH
venni:
• $] DQRQLPLWiVL KDWyViJ PLQGHQ NO|QE|] WtSXV~ V]ROJiOWDWiVKR] PiV WLWNRV pV
nyilvános kulcspárt használ. Azaz például internetes anonim fizetés esetén minden
egyes pénzérme/papírpénz típusnak külön kulcspár felel meg, így más az 1000 forintos
és az 5000 forintos kulcspárja, vagy anonim szavazás esetén minden szavazáskor
NO|QE|]NXOFVSiUKDV]QiODQGy
• A speciális szám hitelesítésekor az alany személyazonossága ismert, így azt
PLQGHQNpSSHQ OHN|Q\YHOKHW KRJ\ UHQGHONH]pVpUH ERFViWRWWDN HJ\ EL]RQ\RV WtSXV~
anonimitási engedélyt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pénzérme kibocsátásának
esetében annak értékével az alany számláját az anonimitási hatóság (ebben az esetben a
bank) megterheli. Ugyanilyen alapon a szolgáltatás igénybevételekor a felhasznált
pénzérme értékét a szolgáltató számláján jóváírja. Anonim szavazás esetén az
DQRQLPLWiVL RNPiQ\ D V]DYD]yFpGXOiQDN IHOHO PHJ HQQHN NLDGiVD OHN|Q\YHOKHW $
szolgáltató a szavazás esetén az urnának felel meg.
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5.3.5.1 (ONpV]tWV]DNDV]
Anonim itási
hatóság

Alany
b izto nsá te ch n ika i
ka p csolat kia la kítá sa
subjectHello
requestAnonimity
serverHello
requestInfo
responseInfo
envelope
anonimityToken

10. ábra – $]HONpV]tWV]DNDV]NRPPXQLNiFLyVGLDJUDPPMDYLVV]DN|YHWKHWHWOHQDODQ\
anonimitási szint esetén
(QQHN D PyGV]HUQHN D] DONDOPD]iVD VRUiQ D] HONpV]tW V]DNDV] HJ\HV ]HQHWHLQHN
NRQNUpWWDUWDOPDDN|YHWNH]NV]HULQWDODNXO
5.3.5.1.1 subjectHello üzenet

Az subjectHello üzenetben alany megjelöli a protokoll verzióját (ez a protokoll a "0.1"
YHU]LyV]iPRW tUMD HO  pV D WiPRJDWRWW DQRQLPLWiVL PyGV]HUHN OLVWiMiEDQ
(supportedAnonimitySuites) feltünteti az vak-aláírás módszert (blindSignature).
5.3.5.1.2 requestAnonimity üzenet

A requestAnonimity üzenetben az alany megjelöli a kívánt szolgáltatás típusát
(serviceType) és kéri az anonimitási hatóságot, hogy visszakövethetetlen alany anonimitási
szintnek (anonimityLevel PHJIHOHODQRQLPLWiVLRNPiQ\WiOOtWVRQNL
5.3.5.1.3 serverHello üzenet

A serverHello üzenetben az anonimitási hatóság kijelöli azt az anonimitási módszert
(chosenAnonimitySuite), melyet alkalmazva majd kiállítja az anonimitási okmányt.
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5.3.5.1.4 requestInfo üzenet

A requestInfo üzenetben az alany olyan adatokat kérhet az anonimitási hatóságtól,
DPHO\HNUH D] HVHWOHJHV NULSWRJUiILDL P&YHOHWHN VRUiQ V]NVpJH OHKHW ,O\HQ DGDW OHKHW D]
DQRQLPLWiVLKDWyViJiOWDONLERFViWRWWDV]ROJiOWDWiVWtSXViQDNPHJIHOHOQ\LOYiQRVNXOFVPHO\
a vak-aláírás módszer esetében, a specNumberInEnvelope VSHFLiOLV V]iP HOiOOtWiViKR]
szükséges.
5.3.5.1.5 responseInfo üzenet

A responseInfo ]HQHWEHQ D] DQRQLPLWiVL KDWyViJ D] HO] ]HQHWEHQ LJpQ\HOW DGDWRNDW
szolgáltatja, azaz például megadja az igényelt nyilvános kulcsot.
5.3.5.1.6 envelope üzenet

Az envelope üzenet az olyan kriptográfiai adatot tartalmaz, amely az anonimitási szint
HOpUpVpKH] V]NVpJHV ,O\HQ OHKHW D] HO]HNEHQ PiU LVPHUWHWHWW PyGRQ NLV]iPROW pV LVPHUW
WXODMGRQViJRNNDOUHQGHONH]specNumberInEnvelope szám.
5.3.5.1.7 anonimityToken üzenet

Az anonimityToken üzenet egyszer felhasználható (anonimityTokenUsageData)
anonimitási okmányt tartalmaz, mely megjelöli anonimitási szintként a visszakövethetetlen
alany szintet (anonimityLevel), anonimitási módszerként a például vak-aláírás módszert
(anonimitySuite), tartalmazza az érvényességi intervallumot (validityStart és validityEnd), az
DQRQLPLWiVL KDWyViJ HJ\pUWHOP& D]RQRVtWyMiW issuerDN  D] LJpQ\EH YHKHW V]ROJiOWDWiV
típusát (serviceType  pV YpJO PDJiW D] HOHQJHGpO\W prePermission), azaz a
signedSpecNumberInEnvelope számot.
$]]HQHWPHJpUNH]WHXWiQD]DODQ\HEEOiOOtWMDHODYDOyGLengedélyt, a szolgáltató által
HOIRJDGRWW pV D PHJIHOHO DQRQLPLWiVL V]LQWHW EL]WRVtWy DQRQLPLWiVL RNPiQ\W DPHO\
kriptográfiai alapként a signedSpecNumber számot tartalmazza.
5.3.5.2 Szolgáltatás igénybevétele
$ V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOH VRUiQ D] HJ\HV ]HQHWHN NRQNUpW WDUWDOPD D N|YHWNH]N
szerint alakul:
5.3.5.2.1 requestService üzenet (alany

Ö szolgáltató)

A requestService üzenet ezen típusában (alany Ö szolgáltató) az alany közli a
szolgáltatóval a konkrét szolgáltatás azonosítóját (service) és átadja az annak
igénybevételéhez szükséges anonimitási okmányokat (anonimityTokenDataList), ami jelen
esetben a visszakövethetetlen alany anonimitási szintet biztosító engedély. A konkrét
szolgáltatás lehet például valamilyen információ megszerzése, de lehet maga az anonim
szavazás is.
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Ö anonimitási hatóság)

A requestService ezen típusában (szolgáltató Ö anonimitási hatóság) a szolgáltató az
anonimitási hatóságnak csak az anonimitási okmányokat (anonimityTokenDataList) küldi el
azok hitelesítése céljából.
5.3.5.2.3 approval üzenet

Amennyiben a hitelesítést az anonimitási hatóság elfogadja, úgy ezt a szolgáltató felé az
approval üzenettel jelzi. Ennek hatására a szolgáltató megkezdheti az igényelt szolgáltatás
teljesítését.
Alany

Anonim itási
hatóság

Szolgáltató

b izto nsá te ch n ika i
ka p csolat kia la kítá sa

b izto nsá te ch n ika i
ka p csolat kia la kítá sa

requestService
requestService
approval

11. ábra – A szolgáltatás igénybevételének kommunikációs diagrammja
visszakövethetetlen alany anonimitási szint mellett
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6. A megvalósított rendszer
6.1 Implementáció
A protokoll megalkotásakor fontosnak éreztük, hogy ne csak az elméleti specifikáció
NpV]OM|Q HO KDQHP HJ\ RO\DQ J\DNRUODWL iOWDOiQRV LPSOHPHQWiFLy PHO\HW NpVEEL
alkalmazások is tudnak hasznosítani.
Az implementáció során a JAVA nyelvre esett a választásunk. Ennek több oka is volt.
(J\UpV]WD-$9$Q\HOYHJ\NHOOHQPDJDVV]LQW&REMHNWXPRULHQWiOWQ\HOYPHO\PHJIHOHOD]
anonimitási rétegben alkalmazott absztrakciók, adatstruktúrák kezelésére. Hozzájárult a
G|QWpVKH] KRJ\ D NRPPXQLNiFLyV Q\HOYHW PHJWHVWHVtW ;0/ Q\HOYKH] V]pOHVN|U& -$9$
támogatás áll rendelkezésre. Másrészt az is befolyásolta a döntést, hogy a biztonságtechnikai
rétegnek választott SSH2 réteg JAVA implementációja szabadon rendelkezésre állt.
$ -$9$ LPSOHPHQWiFLy VRUiQ PHJYDOyVtWiVUD NHUOW D] DQRQLPLWiVL UpWHJ DOVy pV IHOV
kimenetének, a kommunikációs nyelven és a prezentációs nyelven megfogalmazott
adatstruktúráknak a kezelése.
Végeredményben az SSH2 rétegre építve az anonimitási réteggel elkészült azon
réteghierarchia JAVA implementációja, mely biztosítja mind a biztonságtechnikai, mint pedig
a protokollban specifikált anonimitási funkcionalitást.

6.2 Példa forgatókönyvek
Az implementáció gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatására a feldolgozott két
anonimitási módszer és ezzel együtt a két anonimitási szint mindegyikére készült egy-egy
példaforgatókönyv. Ezeket az egyetemi élet mindennapjai közül választottuk, mivel az itt
IHOPHUODQRQLPLWiVLNpUGpVHNNHODKDOOJDWyNQDSPLQWQDSWDOiONR]QDN

6.2.1 .RUOiWR]RWWDQYLVV]DN|YHWKHWDODQ\DQRQLPLWiVLV]LQW
$ NRUOiWR]RWWDQ YLVV]DN|YHWKHW DODQ\ DQRQLPLWiVL V]LQW HOpUpVpUH D] iOQpY PyGV]HU
DONDOPDV$]HJ\HWHPLpOHWEOHQQHNEHPXWDWiViUDD]HJ\HWHPLEHLUDWNR]iVWYiODV]WRWWXN
$PLNRU D OHHQG KDOOJDWy IHOYpWHOL]LN D IHOYpWHOL HUHGPpQ\pWO IJJHQ D] 2UV]iJRV
)HOVRNWDWiVL)HOYpWHOL,URGD 2)), VHJtWVpJpYHONHUOHOG|QWpVUHKRJ\DKRYDQ\HUWIHOYpWHOW
a hallgató.
$QQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D OHHQG KDOOJDWy D] HJ\HWHPUH D NRUOiWR]RWWDQ YLVV]DN|YHWKHW
DODQ\DQRQLPLWiVLV]LQWPHOOHWWWXGMRQEHLUDWNR]QLD]2)),DOHHQGKDOOJDWyUHQGHONH]pVpUH
bocsátja azt az álnevet, amivel ezt megteheti.
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(QQHNDSpOGiQDNPHJIHOHOHQD]DQRQLPLWiVLV]HUHSHNDN|YHWNH]NpSSHQDODNXOQDN
• Az alany a OHHQGKDOOJDWy, aki az OFFI-tól kapja álnevét, az anonimitási okmányát,
mellyel azonosíthatja magát az egyetemnél.
• Az OFFI az anonimitási hatóság DNL D OHHQG KDOOJDWy UHQGHONH]pVpUH ERFViWMD D]
DQRQLPLWiVL RNPiQ\iW D] iOQHYpW DPLQHN IHOKDV]QiOiViYDO D KDOOJDWyW PDMG NpVEE
anonim módon azonosítani lehet az egyetem számára.
• A szolgáltató ebben az esetben maga az egyetem, aki az álnevet elfogadja és így a
hallgatónak megadja az OFFI által megítélt hallgatói státuszt.

6.2.2 Visszakövethetetlen alany anonimitási szint
A visszakövethetetlen alany anonimitási szint elérésére a vak-aláírás módszer alkalmas. Az
egyetemi élet mindennapjaiból ennek a módszernek a gyakorlati használatának bemutatására
a BME VIK Hallgatói Képviseleti választások lebonyolítását választottuk.
(QQHNDSpOGiQDNPHJIHOHOHQD]DQRQLPLWiVLV]HUHSHNDN|YHWNH]NpSSHQDODNXOQDN
• Az alany az egyetemi hallgató, aki a BME VIK karára jár. Amennyiben ez teljesül,
jogosult a Hallgatói Képviseleti választásokon részt venni.
• Az anonimitási hatóság ebben az esetben maga az egyetem, neki a feladata
nyilvántartani, hogy ki jogosult a szavazásra, és amennyiben az kéri, részére az
DQRQLPLWiVLRNPiQ\WD]HOHQJHGpO\WNLiOOtWDQLDPLHEEHQD]HVHWEHQQHPPiVPLQW
a szavazócédula.
• A szolgáltató ebben az esetben az urna, akinek a feladata a szavazócédulák
|VV]HJ\&MWpVH D]RN KLWHOHVVpJpQHN HOOHQU]pVH pV D] D]RNRQ PHJMHO|OW V]DYD]DWRN
EHJ\&MWpVH |VV]HVtWpVH (]W D IHODGDWRW HOOiWKDWMD D] pSSHQ DNWXiOLV OHN|V]|Q
Hallgatói Képviselet.

Tóth Gergely, Sili Attila
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7. Értékelés
Az általunk felvázolt protokoll a hálózati kommunikáció során napjainkban tapasztalható
HJ\UHQ|YHNYDQRQLPLWiVLLJpQ\HJ\VpJHVNH]HOpVpUHSUyEiOHJ\IDMWDPHJROGiVWWDOiOQL(]D
GRNXPHQWXP HJ\ RO\DQ NHUHWUHQGV]HUW SUyEiO VSHFLILNiOQL PHO\ WiPRJDW NO|QE|]
anonimitási szinteket megvalósító algoritmusokat.
A protokoll lényege, hogy a mára már kialakult biztonságtechnikai réteg fölé bevezeti az
anonimitási funkcionalitást ellátó anonimitási réteget. Ennek szükségessége abból adódik,
hogy az anonimitási igénnyel együtt mindig fellép a hitelesség, az azonosítás igénye is, és így
D NHWW HOOHQSRQW N|]|WWL HJ\HQV~O\ PHJWDOiOiVD D] DUiQ\RN PHJiOODStWiVD D OHJNpQ\HVHEE
IHODGDW DPLUH QHP OHKHW HJ\pUWHOP& PHJROGiVW WDOiOQL (]pUW LV NHUOWHN EHYH]HWpVUH D
NO|QE|]DQRQLPLWiVLV]LQWHN
Célunk nem az volt, hogy az összes konkrét anonimitási módszert feldolgozzuk (bár
igyekeztünk minél többet figyelembe venni), hanem hogy egy olyan protokollt definiáljunk,
PHO\HW D M|YEHQ N|QQ\HQ NL OHKHW HJpV]tWHQL ~MDEE PyGV]HUHNNHO DQpONO KRJ\ D
protokollban lényegi változtatásokat kellene eszközölni.
$VSHFLILNiOWpVPHJYDOyVtWRWWSURWRNROOHOQ\HKRJ\HJ\VpJHVIHOOHWHWQ\~MWDQRQLPLWiVL
PyGV]HUHN PHJYDOyVtWiViKR] OHKHWYp WHV]L NO|QE|] DQRQLPLWiVL V]LQWHN DONDOPD]iViW D]
DQRQLPLWiVL PyGV]HUHN D] LJpQ\HNQHN PHJIHOHOHQ YiODV]WKDWyN 0LQGH]W HJ\
EL]WRQViJWHFKQLNDLUpWHJUHpSOYHDOHKHWOHJQDJ\REEEL]WRQViJPHOOHWQ\~MWMD
Ugyanakkor fontosnak éreztük azt is, hogy az elméleti specifikálás mellett létrejöjjön egy a
gyakorlatban is használható implementáció is. Mind a biztonságtechnikai réteg (SSH2), mind
SHGLJ D] iOWDOiQRV DQRQLPLWiVL UpWHJ HONpV]OW -$9$ N|UQ\H]HWEHQ pV V]DEDGRQ HOpUKHW D
GNU GPL licensze alapján. Anonimitási módszerként pedig az álnév és a vak-aláírás módszer
került megvalósításra.
A protokoll továbbfejlesztési irányzatainak meghatározásakor fontos szerepet fog kapni
újabb anonimitási módszerek feldolgozása és integrálása, hogy az anonimitási szintek
PLQGHJ\LNpW WiPRJDVVD D] LPSOHPHQWiFLy YDODPLQW D NRPPXQLNiFLyV Q\HOY PHJIHOHO
(sávszélesség-hatékony) megválasztása.
Távlati célunk a protokoll továbbfejlesztése diplomatervként (esetleg PhD munkaként),
DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D VSHFLILNiOW pV PHJYDOyVtWRWW SURWRNROO P&N|GpVpW W]HWHVHQ
megvizsgáljuk és teszteljük, valamint funkcionalitását minél szélesebb anonimitási körre
kiterjesszük.
A protokoll használatával a felhasználók egy olyan eszközt kapnak kézhez, mellyel
megoldhatók az egyre fontosabbnak ítélt anonimitási kérdések. Ezzel újabb lépést lehet tenni
DV]HPpO\LpVIOHJDV]HPpO\HVDGDWRNKDWpNRQ\DEEYpGHOPpQHNHOpUpVHIHOp

Tóth Gergely, Sili Attila
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8. Rövidítések
(]D7'.GROJR]DWDN|YHWNH]U|YLGtWpVHNHWKDV]QiOMD
3DES
AES
ASCII
BNF
CA
DES
DH
DN
DSA
ECC
GPL
HTTP
IMAP
IP
LSB
MD5
MSB
PET
PKI
RSA
SHA1
SSH
SSL
TCP
TLS
TTP
WAP
WTLS
XML

Triple-DES
Advanced Encryption Standard
American Standard Code for Information Interchange
Backus Naur Form
Certification Authority
Data Encryption Standard
Diffie-Hellman
Distinguishing Name
Digital Signature Algorithm
Elliptic Curve Cryptography
General Public License
Hypertext Transfer Protocol
Internet Message Access Protocol
Internet Protocol
Less Significant Bit
Message Digest 5
Most Significant Bit
Privacy Enhancing Technologies
Public Key Infrastructure
Rivest, Shamir & Adleman
Secure Hash Algorithm 1
Secure Shell
Secure Sockets Layer
Transmission Control Protocol
Transport Layer Security
Trusted Third Party
Wireless Application Protocol
Wireless Transaction Layer Security
Extensible Markup Language

Tóth Gergely, Sili Attila
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10. Melléklet
10.1 Adatstruktúrák
Ebben a fejezetben megadásra kerülnek a protokollhoz specifikált adatstruktúrák.
enum AnonmityLevel {NONE(0), TRACEABLE(1),
RESTRICTED_TRACEABLE(2), NON_TRACEABLE(3), FULL(4)}
struct {
AnonimityLevel anonimityLevel;
RString name;
Extension parameters;
Extension ext;
} AnonimtySuite;

Megnevezés
anonimityLevel
name
parameters, ext

Magyarázat
Anonimitási szint azonosító.
Az anonimitás módszer neve.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

list<AnonimitySuite> AnonimitySuiteList;
struct {
RString version;
AnonimitySuiteList supportedAnonimitySuites;
Extension ext;
} SubjectHello;

Megnevezés
version
supportedAnonimitySuites
ext

Magyarázat
Protokoll verzió.
Az alany által ismert anonimitás módszerek listája.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
RString name;
Extension ext;
} ServiceType;

Megnevezés
name
ext

Tóth Gergely, Sili Attila

Magyarázat
Szolgáltatás-típus neve.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\
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struct {
AnonimityLevel anonimityLevel;
ServiceType serviceType;
Extension ext;
} RequestAnonimity;

Megnevezés
anonimityLevel
serviceType
ext

Magyarázat
Anonimitási szint azonosító.
Szolgáltatás típus.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
AnonimitySuite chosenAnonimitySuite;
Extension ext;
} ServerHello;

Megnevezés
chosenAnonimitySuite
ext

Magyarázat
Az anonimitási hatóság által választott anonimitási
módszer.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

enum {PUBKEY(0)} RequestInfoType;
struct {
RequestInfoType resultInfoType;
Extension ext;
} RequestInfoData;

Megnevezés
resultInfoType
ext

Magyarázat
További szükséges paraméter típus melyet az anonimitási
hatóságtól kíván az alany kérni.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

list<RequestInfoData> RequestInfoDataList;
struct {
RequestInfoDataList requests;
Extension ext;
} RequestInfo;

Megnevezés
requests
ext

Tóth Gergely, Sili Attila

Magyarázat
Az alany a kért paramétereket listában közli az
anonimitási hatósággal.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\
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struct {
RequestInfoType requestInfoTzpe;
Extension data;
} ResponseInfoData;

Megnevezés
requestInfoType
data

Magyarázat
A kért paraméter típus azonosítója.
.LHJpV]tW SDUDPpWHUHNQHN IHQQWDUWRWW KHO\ (EEHQ NHUO
átadásra a kért adat.

list<ResponseInfoData> ResponseInfoDataList;
struct {
ResponseInfoDataList responses;
Extension ext;
} ResponseInfo;

Megnevezés
responses
ext

Magyarázat
Az anonimitási hatóság listában küldi vissza a kívánt
paramétereket az alanynak.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
HEXBlob envelope;
Extension ext;
} Envelope;

Megnevezés
envelope

ext

Magyarázat
Boríték. Visszakövethetetlen alany anonimitási szint
esetében használják. Az alany általa generált adatot
továbbit benne, melyet kriptográfiailag védeni kell.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

enum {SINGLE(0), FIXEDNUMBER(1), MULTIPLE(2)}
AnonimityTokenUsageType;
struct {
AnonimityTokenUsageType anonimityTokenUsageType;
select (type) {
case FIXEDNUMBER {
DECNumber numberOfUsages;
}
default {
}
}
} AnonimityTokenUsageData;

Megnevezés
anonimityTokenUsageType
numberOfUsages

ext

Tóth Gergely, Sili Attila

Magyarázat
A kiállított okmány felhasználási módját definiálja.
$]RNPiQ\~MUDIHOKDV]QiOKDWyViJIHOVNRUODWMD(
váltózó értéke szabja meg, hogy hányszor lehet
felhasználni a kiállított okmányt.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\
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struct {
RString pseudoIdentity;
Extension ext;
} PseudoIdentity;

Megnevezés

Magyarázat
A létrehozott álnév.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

pseudoIdentity
ext

struct {
HEXBlob permissionData;
Extension ext;
} PermissionData;

Megnevezés

Magyarázat
Az anonimitási hatóság által kiállított engedély.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

permissionData
ext

enum {PRE(0), FINAL(1)} PermissionStatus;
struct {
PermissionStatus status;
PermissionData permissionData;
Extension ext;
} Permission;

Megnevezés

Magyarázat
A kiállított engedély státusza. Ha az értéke PRE akkor az
alanynak még el kell végeznie módosításokat a kapott
RNPiQ\RQ PLHOWW KDV]QiOQi +D SHGLJ ),1$/ DNNRU
pedig már felhasználható.
Az anonimitási hatóság által kiállított engedély.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

status

permissionData
ext

struct {
DECNumber
DECNumber
DECNumber
Extension
} Date;

Megnevezés
year
month
day
ext

Tóth Gergely, Sili Attila

year;
month;
day;
ext;

Magyarázat
Dátum év értéke.
Dátum hónap értéke.
Dátum nap értéke.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\
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struct {
DECNumber hour;
DECNumber minute;
DECNumber second;
RString timeZone;
Extension ext;
} Time;

Megnevezés
hour
minute
second
timeZone
ext

Magyarázat
$]LGyUDHJ\VpJH
$]LGSHUFHJ\VpJH
$]LGPiVRGSHUFHJ\VpJH
$]LG]yQD
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
Date date;
Time time;
Extension ext;
} DateTime;

Megnevezés
date
time
ext

Magyarázat
Dátum értéke.
,GpUWpNH
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
AnonimityLevel anonimityLevel;
AnonimitySuite anonimitySuite;
DateTime validityStart;
DateTime validityEnd;
AnonimityTokenUsageData;
RString issuerDN;
ServiceType serviceType;
select (level) {
case RESTRICTED_TRACEABLE {
PseudoIdentity
;
}
case NON_TRACEABLE {
Permission permission;
}
default {
}
}
Extension ext;
} AnonimityTokenData;

Megnevezés
anonimityLevel
anonimitySuite
validityStart
validityEnd
AnonimityTokenUsageData
issuerDN
serviceType

Tóth Gergely, Sili Attila

Magyarázat
Anonimitási szint azonosító.
Az anonimitás módszer struktúra.
Az okmány érvényességének kezdete.
Az okmány érvényességének lejárata.
A kiállított okmány felhasználási módja.
Az okmány kiadó neve.
Szolgáltatás típusa.
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A létrehozott álnév.
Az anonimitási hatóság által kiállított engedély.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
AnonimityTokenData data;
Extension ext;
} AnonimityToken;

Megnevezés
data
ext

Magyarázat
A kiállított okmány.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
RString serviceID;
Extension ext;
} Service;

Megnevezés
serviceID
ext

Magyarázat
Az engedélyezett szolgáltatás azonosítója.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

list<AnonimityTokenData> AnonimityTokenDataList;
enum {SUBJECT_PROVIDER(0), PROVIDER_ANONIMITY_AUTHORITY(1)
} UsageConnection;
struct {
UsageConnection usageConnection;
select (usageConnection) {
case SUBJECT_PROVIDER {
Service service;
}
default {
}
}
AnonimityTokenDataList anonimityTokenDataList;
Extension ext;
} RequestService;

Megnevezés
usageConnection

service
anonimityTokenDataList
ext

Tóth Gergely, Sili Attila

Magyarázat
Az értéke megmondja kihez irányul az alany kérése. Ha
értéke 0, akkor a szolgáltató fele, ha értéke 1 anonimitási
hatóság felé irányul.
A kívánt szolgáltatás.
$NLiOOtWRWWRNPiQ\RNOLVWiEDQ|VV]HI&]YH
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\
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enum {DES(0), 3DES(1), AES(2)} SymmetricKeyType;
struct {
SymmetricKeyType keySpecType;
HEXBlob key;
Extension ext;
} SymmetricKeyData;

Megnevezés
keySpecType
key
ext

Magyarázat
Szimmetrikus rejtjelezésben használt
algoritmusazonosító.
A szimetrikus kulcs.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
HEXNumber e;
HEXNumber m;
Extension ext;
} RSAPubKey;

Megnevezés
e
m
ext

Magyarázat
Az RSA nyilvános kulcs exponense.
Az RSA nyilvános kulcs modulusa.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
HEXNumber d;
HEXNumber m;
Extension ext;
} RSAPrivKey;

Megnevezés
d
m
ext

Magyarázat
Az RSA titkos kulcs exponense
Az RSA titkos kulcs modulusa.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

enum {RSA(0)} AsymmetricKeyType;
struct {
AsymmetricKeyType keySpecType;
select (keySpecType) {
case RSA {
RSAPrivKey data;
}
}
Extension ext;
} PrivKey;

Megnevezés
keySpecType
data
ext

Tóth Gergely, Sili Attila

Magyarázat
Aszimmetrikus rejtjelezésben használt algoritmus
azonosító.
A titkos kulcs.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\
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struct {
AsymmetricKeyType keySpecType;
select (keySpecType) {
case RSA {
RSAPubKey data;
}
}
Extension ext;
} PubKey;

Megnevezés
keySpecType
data
ext

Magyarázat
$V]LPPHWULNXVUHMWMHOH]pVDOJRULWPXVWtSXVMHO]
A nyilvános kulcs.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

enum {PUBLIC(0), PRIVATE(1)} AsymmetricKeySide;
struct {
AsymmetricKeySide side;
AsymmetricKeyType keySpecType;
select (side) {
case PRIVATE {
PrivKey keySideData;
}
case PUBLIC {
PubKey keySideData;
}
}
Extension ext;
} AsymmetricKeyData;

Megnevezés
side

keySideData
ext

Magyarázat
Aszimmetrikus rejtjelezés kulcs típust azonosítja. Ha
értéke 0 nyilvános kulcsról, ha pedig 1 akkor titkos
kulcsról van szó.
Kulcs tartalom. A tartalma függ a kulcs típusától.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

enum {ASYMMETRIC(0), SYMMETRIC(1), NONE(2)} KeyType;
struct {
KeyType keyType;
select (keyType) {
case ASYMMETRIC {
AsymmetricKeyData keyData;
}
case SYMMETRIC {
SymmetricKeyData keyData;
}
case NONE {
}
}
Extension ext;
} Key;

Tóth Gergely, Sili Attila
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Magyarázat
Rejtjelezési módszerazonosító. Ha értéke 0 akkor
aszimmetrikus, ha értéke 1 akkor szimmetrikus
UHMWMHOH]pVUOYDQV]y
Az absztrakt kriptográfiai kulcs.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

enum {SHA1(0), MD5(1)} HashAlgorithm;
struct {
HashAlgorithm hashAlgorithm;
HEXBlob hash;
Extension ext;
} Hash;

Megnevezés
hashAlgorithm
hash
ext

Magyarázat
Hash algoritmus típusa
Hash értéke
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
HashAlgorithm hashAlgorithm;
AsymmetricKeyType cypherAlgorithm;
Extension ext;
} SignatureAlgorithm;

Megnevezés
hashAlgorithm
cypherAlgorithm
ext

Magyarázat
Hash algoritmus típusa.
Aszimmetrikus rejtjelezéshez használt
algoritmusazonosító.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
SignatureAlgorithm signatureAlgorithm;
HEXBlob signature;
Extension ext;
} Signature;

Megnevezés
signatureAlgorithm
signature
ext

Tóth Gergely, Sili Attila

Magyarázat
Digitális aláírásban használt algoritmus
leírása.
A digitálisan aláírt üzenet.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\
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struct {
SignatureAlgorithm signatureAlgorithmAA;
SignatureAlgorithm signatureAlgorithmS;
HEXBlob challenge;
Extension ext;
} Challenge;

Megnevezés
signatureAlgorithmAA
signatureAlgorithmS
challenge
ext

Magyarázat
Az alany az anonimitási hatóság kulcsai közül melyiket
és hogyan használja.
Az alany saját kulcsai közül melyiket és hogyan
használja.
Az aláírandó üzenet.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
HEXBlob response;
Extension ext;
} Response;

Megnevezés
response
ext

Magyarázat
Alany által aláirt challenge üzenet.
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\

struct {
Extension ext;
} Approval;

Megnevezés
ext

Magyarázat
.LHJpV]tW SDUDPpWHUHNQHN IHQQWDUWRWW KHO\ $] DODQ\W
értesíteni kell kérelmének elfogadásáról elutasításáról.

struct {
DECNumber id;
RString reason;
Extension ext;
} Alert;

Megnevezés
id
reason
ext

Tóth Gergely, Sili Attila

Magyarázat
Hibakód
A hiba okának értelmezése
.LHJpV]tWSDUDPpWHUHNQHNIHQQWDUWRWWKHO\
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10.2 Példák
Ebben az alfejezetben két konkrét anonimitási módszer, az álnév módszer és a vak-aláírás
módszer konkrét alkalmazását mutatjuk be a prezentációs nyelv és a kommunikációs nyelv
V]LQWMpQD0HJYDOyVtWRWWUHQGV]HUIHMH]HWEHQOHtUWPLQWDDONDOPD]iVRNQDNPHJIHOHOHQ
A prezentációs nyelv szintjén a => MHO XWiQ N|YHWNH] YiOWR]y NHUO HONOGpVUH PtJ D
kommunikációs nyelv a tényleges XML karaktersorozatot bemutatja.
$ N|YHWNH]NEHQ D] 6 D] DODQ\ subject), az AA az anonimitási hatóság (anonimity
authority) és a P a szolgáltató (provider) rövidítése.

10.2.1 .RUOiWR]RWWDQYLVV]DN|YHWKHWDODQ\DQRQLPLWiVLV]LQW
Ez a fejezet bemutatja az álnév módszer alkalmazását az egyetemi környezetben.
10.2.1.1 (ONpV]tWpVLV]DNDV]
Irány

Ö

S AA

Ö

S AA

Ö

AA S

Prezentációs nyelv

Kommunikációs nyelv

<subjectHello type="SubjectHello">
<verstion value="0.1" />
<suppportedAnonimitySuites>
<element_0>
<level value="2" />
<name value="PseudoIdentity" />
<parameters>
</parameters>
<ext>
</ext>
SubjectHello subjectHello;
</element_0>
subjectHello.version =
</suppportedAnonimitySuites>
"0.1";
<ext>
subjectHello.
</ext>
supportedAnonimitySuites
</subjectHello>
= asl;
AnominitySuite
pseudoIdentity;
pseudoIdentity.level =
RESTRICTED_TRACEABLE;
pseudoIdentity.name =
"PseudoIdentity";
AnonimitySuiteList asl;
asl={pseudoIdentity};

=> subjectHello
<requestAnonimity
ServiceType serviceType;
type="RequestAnonimity">
serviceType.name =
<level value="2" />
"BME-VIK INFO";
<serviceType>
RequestAnonimity
<name="BME-VIK INFO" />
requestAnonimity;
<ext>
requestAnonimity.level =
</ext>
RESTRICTED_TRACEABLE;
</serviceType>
requestAnonimity.serviceTyp
<ext>
e=serviceType;
</ext>
</requestAnonimity>
=> requestAnonimity
ServerHello serverHello;
<serverHello type="ServerHello">
serverHello.chosenAnonimity
<chosenAnonimitySuite>
Suite=pseudoIdentity;
<level value="2" />
<name value="PseudoIdentity" />
<parameters>
=> serverHello
</parameters>
<ext>
</ext>
</chosenAnonimitySuite>
<ext>
</ext>
</serverHello>

Tóth Gergely, Sili Attila
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Irány

Ö

AA S

Prezentációs nyelv

2001.10.14.

Kommunikációs nyelv

<anonimityToken type="AnonimityToken">
<data>
<anonimityLevel value="2" />
<anonimitySuite>
<level value="2" />
<name value="PseudoIdentity" />
<parameters>
</parameters>
startDate.year = 2001;
<ext>
startDate.month = 10;
</ext>
startDate.day = 26;
</anonimitySuite>
startTime.hour = 0;
<validityStart>
startTime.minute = 0;
<date>
startTime.second = 0;
<year value="2001" />
startTime.timeZone = "CET";
<month value="10" />
<day value="26" />
endDate.year = 2002;
<ext>
endDate.month = 10;
</ext>
endDate.day = 25;
</date>
endTime.hour = 23;
<time>
endTime.minute = 59;
<hour value="0" />
endTime.second = 59;
<minute value="0" />
endTime.timeZone = "CET";
<second value="0" />
<timeZone value="CET" />
validityStart.date =
<ext>
startDate;
</ext>
validityStart.time =
</time>
startTime;
<ext>
validityEnd.date = endDate;
</ext>
validityEnd.time = endTime;
</validityStart>
<validityEnd>
AnonimityTokenUsageData
<date>
atud;
<year value="2002" />
atud.type=MULTIPLE;
<month value="10" />
<day value="25" />
PseudoIdentity pit;
<ext>
pseudoIdentityToken.pseudoId
</ext>
entity="H7RIQY";
</date>
<time>
AnonimityTokenData pitd;
<hour value="23" />
atd.anonimityLevel =
<minute value="59" />
RESTRICTED_TRACEABLE;
<second value="59" />
atd.anonimitySuite =
<timeZone value="CET" />
pseudoIdentity;
<ext>
atd.validityStart =
</ext>
validityStart;
</time>
atd.validityEnd =
<ext>
validityEnd;
</ext>
atd.anonimityTokenUsageData
</validityEnd>
= atud;
<anonimityTokenUsageData>
atd.issuerDN = "CN =
<type value="2" />
DiagigazolvanyKozpont,
<ext>
C=HU";
</ext>
atd.serviceType =
</anonimityTokenUsageData>
serviceType;
<issuerDN
atd.pseudoIdentity =
value="CN=DiagigazolvanyKozpont,
pseudoIdentity;
C=HU" />
DateTime validityStart;
DateTime ValidityEnd;
Date startDate;
Date endDate;
Time startTime;
Time endTime;

Tóth Gergely, Sili Attila
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Irány

Prezentációs nyelv

foly- AnonimityToken
tatás
anonimityToken;
anonimityToken.data=atd;
=> anonimityToken

10.2.1.2
Irány

Ö

S P

2001.10.14.

Kommunikációs nyelv
<serviceType>
<name="BME-VIK INFO" />
<ext>
</ext>
</serviceType>
<pseudoIdentity>
<pseudoIdentity value="H7RIQY" />
<ext>
</ext>
</pseudoIdentity>
<ext>
</ext>
</data>
<ext>
</ext>
</anonimityToken>

Használat
Prezentációs nyelv

Kommunikációs nyelv

<requestService type="RequestService">
<usageConnection value="0" />
<service>
<serviceID value="Beiratkozas" />
<ext>
AnonimityTokenDataList atdl;
</ext>
atdl={atd};
</service>
<anonimityTokenDataList>
RequestService
<element_0>
requestService;
<anonimityLevel value="2" />
requestService.
<anonimitySuite>
usageConnection =
<level value="2" />
SUBJECT_PROVIDER;
<name value="PseudoIdentity" />
requestService.service =
<parameters>
service;
</parameters>
requestService.
<ext>
anonimityTokenDataList
</ext>
= atdl;
</anonimitySuite>
<validityStart>
=> requestService
<date>
<year value="2001" />
<month value="10" />
<day value="26" />
<ext>
</ext>
</date>
<time>
<hour value="0" />
<minute value="0" />
<second value="0" />
<timeZone value="CET" />
<ext>
</ext>
</time>
<ext>
</ext>
</validityStart>
Service service;
service.seviceID =
"Beiratkozas"

Tóth Gergely, Sili Attila
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Irány
folytatás

Ö

P AA

Prezentációs nyelv

2001.10.14.

Kommunikációs nyelv

<validityEnd>
<date>
<year value="2002" />
<month value="10" />
<day value="25" />
<ext>
</ext>
</date>
<time>
<hour value="23" />
<minute value="59" />
<second value="59" />
<timeZone value="CET" />
<ext>
</ext>
</time>
<ext>
</ext>
</validityEnd>
<anonimityTokenUsageData>
<type value="2" />
<ext>
</ext>
</anonimityTokenUsageData>
<issuerDN
value="CN=DiagigazolvanyKozpont,
C=HU" />
<serviceType>
<name="BME-VIK INFO" />
<ext>
</ext>
</serviceType>
<pseudoIdentity>
<pseudoIdentity value =
"H7RIQY" />
<ext>
</ext>
</pseudoIdentity>
<ext>
</ext>
</element_0>
</anonimityTokenDataList>
<ext>
</ext>
</requestService>
requestService.
<requestService type="RequestService">
usageConnection =
<usageConnection value="1" />
PROVIDER_ANONIMITY_AUTHORITY
<anonimityTokenDataList>
;
<element_0>
<anonimityLevel value="2" />
=> requestService
<anonimitySuite>
<level value="2" />
<name value="PseudoIdentity" />
<parameters>
</parameters>
<ext>
</ext>
</anonimitySuite>

Tóth Gergely, Sili Attila
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Irány

Prezentációs nyelv

folytatás

Tóth Gergely, Sili Attila

2001.10.14.

Kommunikációs nyelv
<validityStart>
<date>
<year value="2001" />
<month value="10" />
<day value="26" />
<ext>
</ext>
</date>
<time>
<hour value="0" />
<minute value="0" />
<second value="0" />
<timeZone value="CET" />
<ext>
</ext>
</time>
<ext>
</ext>
</validityStart>
<validityEnd>
<date>
<year value="2002" />
<month value="10" />
<day value="25" />
<ext>
</ext>
</date>
<time>
<hour value="23" />
<minute value="59" />
<second value="59" />
<timeZone value="CET" />
<ext>
</ext>
</time>
<ext>
</ext>
</validityEnd>
<anonimityTokenUsageData>
<type value="2" />
<ext>
</ext>
</anonimityTokenUsageData>
<issuerDN
value="CN=DiagigazolvanyKozpont,
C=HU" />
<serviceType>
<name="BME-VIK INFO" />
<ext>
</ext>
</serviceType>
<pseudoIdentity>
<pseudoIdentity value="H7RIQY"
/>
<ext>
</ext>
</pseudoIdentity>
<ext>
</ext>
</element_0>
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Irány

Prezentációs nyelv

folytatás

Ö
Ö

AA P
és
P S

SignatureAlgorithm sigA;
SignatureAlgorithm sigAA;
sigA.hashAlgorithm=SHA1;
sigA.cypherAlgorithm=RSA;
sigAA.hashAlgorithm=SHA1;
sigAA.cypherAlgorithm=RSA;
Challenge challenge;
challenge.
signatureAlgorithmAA =
sigAA;
challenge.
signatureAlgorithmA =
sigA;
challenge.challenge =
_CHALLENGE_;

Ö
Ö

S P
és
P AA

Ö

AA P

=> challenge
Response response;
response.response =
_RESPONSE_;
=> response
Approval approval;
=> approval

Tóth Gergely, Sili Attila

2001.10.14.

Kommunikációs nyelv
</anonimityTokenDataList>
<ext>
</ext>
</requestService>
<challenge type="Challenge">
<signatureAlgorithmAA>
<hashAlgorithm value="0" />
<cypherAlgorithm value="0" />
<ext>
</ext>
</signatureAlgorithmAA>
<signatureAlgorithmA>
<hashAlgorithm value="0" />
<cypherAlgorithm value="0" />
<ext>
</ext>
</signatureAlgorithmA>
<challenge value="_CHALLENGE_" />
<ext>
</ext>
</challenge>
<response type="Response">
<response value="_RESPONSE_" />
<ext>
</ext>
</response>
<approval type="Approval">
<ext>
</ext>
</approval>
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10.2.2 Visszakövethetetlen alany anonimitási szint
Ez a fejezet bemutatja az álnév módszer alkalmazását az egyetemi környezetben.
10.2.2.1 (ONpV]tWV]DNDV]
Irány

Ö

S AA

Prezentációs nyelv
AnonimitySuite
blindSignature;
blindSignature.
anonimityLevel =
NON_TRACEABLE;
blindSignature.name =
"BlindSignature";
AnonimitySuiteList asl =
{blindSignature};
SubjectHello subjectHello;
subjectHello.version =
"0.1";
subjectHello.
supportedAnonimitySuites
= asl;

Ö

S AA

Ö

AA S

=> subjectHello
ServiceType serviceType;
serviceType.name = "BME-VIK
HK Valasztas"
RequestAnonimity
requestAnonimity;
requesetAnonimity.
anonimityLevel =
NON_TRACEABLE;
requestAnonimity.
serviceType =
serviceType;
=> requestAnonimtiy
ServerHello serverHello;
serverHello.
chosenAnonimitySuite =
blindSignature;
=> serverHello

Tóth Gergely, Sili Attila

Kommunikációs nyelv
<subjectHello type="SubjectHello">
<version value="0.1" />
<supportedAnonimitySuites>
<element_0>
<anonimityLevel value="3" />
<name value="BlindSignature" />
<param>
</param>
<ext>
</ext>
</element_0>
</supportedAnonimitySuites>
<ext>
</ext>
</subjectHello>

<requestAnonimity
type="RequestAnonimity">
<anonimityLevel value="3" />
<serviceType>
<name value="BME-VIK HK Valasztas"
/>
<ext>
</ext>
</serviceType>
<ext>
</ext>
</requestAnonimity>
<serverHello type="ServerHello">
<chosenAnonimitySuite>
<anonimityLevel value="3" />
<name value="BlindSignature" />
<param>
</param>
<ext>
</ext>
</chosenAnonimitySuite>
<ext>
</ext>
</serverHello>
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Irány

Ö

S AA

Ö

AA S

Ö

S AA

Ö

AA S

Prezentációs nyelv

2001.10.14.

Kommunikációs nyelv

RequestInfoData rid;
rid.requestInfoType=PUBKEY;
requestInfoDataList aidl;
ridl={rid};

<requestInfo type="RequestInfo">
<requests>
<element_0>
<requestInfoType value="0" />
<ext>
RequestInfo requestInfo;
</ext>
requestInfo.requests=ridl;
</element_0>
</requests>
=> requestInfo
<ext>
</ext>
</requestInfo>
ResponseInfoData rid;
<responseInfo type="ResponseInfo">
rid.requestInfoType=PUBKEY;
<responses>
<element_0>
RSAPubKey rsaPubKey;
<requestInfoType value="0" />
rsaPubkey.e=_EXPONENT_;
<ext>
rsaPubKey.m=_MODULUS_;
<pubKey type="PubKey">
<keySpecType value="0">
PubKey pubKey;
<data>
pubKey.keySpecType=RSA;
<e value="_EXPONENT_" />
pubkey.data=rsaPubKey;
<m value="_MODULUS_" />
<ext>
</ext>
rid.ext=__XML(pubKey);
</data>
<ext>
ResponseInfoDataList ridl;
</ext>
ridl={rid};
</pubKey>
</ext>
ResponseInfo responseInfo;
</element_0>
responseInfo.responses=ridl;
</responses>
<ext>
=> responseInfo
</ext>
</responseInfo>
Envelope envelope;
<envelope type="Envelope">
envelope.envelope =
<envelope
_specNumberInEnvelope_;
value="_specNumberInEnvelope" />
<ext>
=> Envelope
</ext>
</envelope>
DateTime validityStart;
<anonimityToken type="AnonimityToken">
DateTime ValidityEnd;
<data>
Date startDate;
<anonimityLevel value="3" />
Date endDate;
<anonimitySuite>
Time startTime;
<anonimityLevel value="3" />
Time endTime;
<name value="BlindSignature" />
<param>
</param>
startDate.year = 2001;
<ext>
startDate.month = 10;
</ext>
startDate.day = 26;
</anonimitySuite>
startTime.hour = 0;
startTime.minute = 0;
startTime.second = 0;
startTime.timeZone = "CET";
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Irány

Prezentációs nyelv

foly- endDate.year = 2002;
tatás endDate.month = 10;
endDate.day = 25;
endTime.hour = 23;
endTime.minute = 59;
endTime.second = 59;
endTime.timeZone = "CET";
validityStart.date
startDate;
validityStart.time
startTime;
validityEnd.date =
validityEnd.time =

=
=
endDate;
endTime;

AnonimityTokenUsageData
atud;
atud.type=SINGLE;
PermissionData pd;
pd.permissionData =
_signedSpecNumberInEnvelope_
;
Permission permission;
permission.status=PRE;
permission.permissionData =
pd;
AnonimityTokenData atd;
atd.anonimityLevel =
NON_TRACEABLE;
atd.anonimitySuite =
blindSignature;
atd.validityStart =
validityStart;
atd.validityEnd =
validityEnd;
atd.anonimityTokenUsageData
= atud;
atd.issuerDN = "CN=BME,
C=HU";
atd.serviceType =
serviceType;
atd.permission = permission;
AnonimityToken
anonimityToken;
anonimityToken.data=atd;

2001.10.14.

Kommunikációs nyelv
<validityStart>
<date>
<year value="2001" />
<month value="10" />
<day value="26" />
<ext>
</ext>
</date>
<time>
<hour value="0" />
<minute value="0" />
<second value="0" />
<timeZone value="CET" />
<ext>
</ext>
</time>
<ext>
</ext>
</validityStart>
<validityEnd>
<date>
<year value="2002" />
<month value="10" />
<day value="25" />
<ext>
</ext>
</date>
<time>
<hour value="23" />
<minute value="59" />
<second value="59" />
<timeZone value="CET" />
<ext>
</ext>
</time>
<ext>
</ext>
</validityEnd>
<anonimityTokenUsageData>
<type value="0" />
<ext>
</ext>
</anonimityTokenUsageData>
<issuerDN value="CN=BME, C=HU" />
<serviceType>
<name value="BME-VIK HK
Valasztas" />
<ext>
</ext>
</serviceType>

=> anonimityToken

Tóth Gergely, Sili Attila
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Irány

Prezentációs nyelv

folytatás

2001.10.14.

Kommunikációs nyelv
<permission>
<status value="0" />
<permissionData>
<permissionData value =
"_signedSpecNumberInEnvelope_" />
<ext>
</ext>
</permissionData>
<ext>
</ext>
</permission>
<ext>
</ext>
</data>
<ext>
</ext>
</anonimityToken>

10.2.2.2 Használat
Irány

Ö

S P

Prezentációs nyelv

Kommunikációs nyelv

<requestService type="RequestService">
<usageConnection value="0" />
<service>
<serviceID value="_VOTE_" />
AnonimityTokenDataList atdl;
<ext>
atdl={atd};
</ext>
</service>
RequestService
<anonimityTokenDataList>
requestService;
<element_0>
requestService.
<anonimityLevel value="3" />
usageConnection =
<anonimitySuite>
SUBJECT_PROVIDER;
<anonimityLevel value="3" />
requestService.service =
<name value="BlindSignature" />
service;
<param>
requestService.
</param>
anonimityTokenDataList=
<ext>
atdl;
</ext>
</anonimitySuite>
=> requestService
<validityStart>
<date>
<year value="2001" />
<month value="10" />
<day value="26" />
<ext>
</ext>
</date>
<time>
<hour value="0" />
<minute value="0" />
<second value="0" />
<timeZone value="CET" />
<ext>
</ext>
</time>
<ext>
</ext>
</validityStart>
Service service;
service.serviceID = _VOTE_;
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Irány

Prezentációs nyelv

folytatás

Tóth Gergely, Sili Attila

2001.10.14.

Kommunikációs nyelv
<validityEnd>
<date>
<year value="2002" />
<month value="10" />
<day value="25" />
<ext>
</ext>
</date>
<time>
<hour value="23" />
<minute value="59" />
<second value="59" />
<timeZone value="CET" />
<ext>
</ext>
</time>
<ext>
</ext>
</validityEnd>
<anonimityTokenUsageData>
<anonimityTokeUsageType
value="0" />
<ext>
</ext>
</anonimityTokenUsageData>
<issuerDN value=" CN=BME, C=HU"
/>
<serviceType>
<name value="BME-VIK HK
Valasztas" />
<ext>
</ext>
</serviceType>
<permission>
<status value="1" />
<permissionData>
<permissionData
value="_signedSpecNumber_" />
<ext>
</ext>
</permissionData>
<ext>
</ext>
</permission>
<ext>
</ext>
</element_0>
</anonimityTokenDataList>
<ext>
</ext>
</requestService>
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Irány

Ö

P AA

Prezentációs nyelv
requestService.
usageConnection =
PROVIDER_ANONIMIY_AUTHORITY
=> requestService

Tóth Gergely, Sili Attila
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Kommunikációs nyelv
<requestService type="RequestService">
<usageConnection value="0" />
<anonimityTokenDataList>
<element_0>
<anonimityLevel value="3" />
<anonimitySuite>
<anonimityLevel value="3" />
<name value="BlindSignature" />
<param>
</param>
<ext>
</ext>
</anonimitySuite>
<validityStart>
<date>
<year value="2001" />
<month value="10" />
<day value="26" />
<ext>
</ext>
</date>
<time>
<hour value="0" />
<minute value="0" />
<second value="0" />
<timeZone value="CET" />
<ext>
</ext>
</time>
<ext>
</ext>
</validityStart>
<validityEnd>
<date>
<year value="2002" />
<month value="10" />
<day value="25" />
<ext>
</ext>
</date>
<time>
<hour value="23" />
<minute value="59" />
<second value="59" />
<timeZone value="CET" />
<ext>
</ext>
</time>
<ext>
</ext>
</validityEnd>
<anonimityTokenUsageData>
<anonimityTokeUsageType
value="0" />
<ext>
</ext>
</anonimityTokenUsageData>
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Irány

Prezentációs nyelv

folytatás

Ö

AA P

Approval approval;
=> approval
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Kommunikációs nyelv
<issuerDN value=" CN=BME, C=HU"
/>
<serviceType>
<name value="BME-VIK HK
Valasztas" />
<ext>
</ext>
</serviceType>
<permission>
<status value="1" />
<permissionData>
<permissionData
value="_signedSpecNumber_" />
<ext>
</ext>
</permissionData>
<ext>
</ext>
</permission>
<ext>
</ext>
</element_0>
</anonimityTokenDataList>
<ext>
</ext>
</requestService>
<approval type="Approval">
<ext>
</ext>
</approval>
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