
Hash algoritmusok
Definíció:

hash eljárás bármely olyan eljárás, amely felhasználható az tetszőleges méretű adatok rögzített méretű 
adatra történő leképezésére. A hash eljárás által visszaadott értékeket hash értékeknek, vagy hash 
kódoknak nevezik.

A hash algoritmusokat lehet generált tábla indexelésre használni és lehet üzemet hitelesítésre is. 
Esetünkben ez a felhasználás érdekes.

Egy hash eljárásnak  következő tulajdonságokat kell teljesítenie:

1. egy megfelelő hash-függvénynek a lehetséges bemeneteket a lehető legegyértelműbben kell 
leképezni a kimeneti tartományba,

Ez azt jelenti, hogy a kimeneti tartomány minden hash értékét nagyjából azonos 
valószínűséggel kell, hogy tartalmazza. Ha néhány hash-érték nagyobb valószínűséggel fordul 
elő, mint mások, akkor az eredmények között nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő azonos
értékek.

Azt a jelenséget, amely két különböző bemeneti értékből azonos hash értéket generál, 
ütközésnek nevezzük.

2. Ennek következménye:

• a kiindulási adathoz tetszőleges bájt hozzáírásával a hash érték véletlenszerűen 

megváltozik,

• a kiindulási adatból tetszőleges bájt törlésével a hash érték véletlenszerűen megváltozik,

• két nem azonos kódú bájt felcserélésével a hash érték véletlenszerűen megváltozik, 

• tetszőleges bájt átírásával a hash érték véletlenszerűen megváltozik 

• egy ismert tartalom nem vagy nehezen változtatható meg algoritmikus úton úgy, hogy a 

kulcsa a kívánt értékre változzék meg.

A fentiek alapján a következmények:

• minden adott kimeneti hash értékhez nehéz találni olyan bemenetet melynek hash értéke 

éppen a szóbanforgó kimenet (preimage resistance), 

• nehéz találni olyan bemenetet amelynek ugyan az lesz a kimenete mint egy adott másik 

bemenetnek, azaz, ha x≠x ' , akkor h(x )≠h( x'
) (2nd-preimage resistance),

• nehéz találni két olyan egymástól különböző bemenetet x≠x ' , amelyek hash értéke 

azonos, tehát h(x )=h( x'
) (collison resistance).



Szóbajöhető hash eljárások

Az általunk használandó hash eljárás jellemzői a következők:

1. az eljárás legyen biztonságos. Tehát ne legyen könnyen törhető és ne legyen benne sok ütközés 
(lehetőleg ne legyen benne ütközés),

2. a biztonsági szintnek nem okvetlenül kell a legmagasabbnak lennie, mert egy üzenetnek van 
elavulási ideje, ha lehet persze legyen a biztonság maximális,

3. a generált kód ne legyen túl hosszú, mert az üzenetek mérete is korlátozott (200 bájt),

4. a hash előállítása legyen gyors.

Első körben felmerült a CRC kód hash-ként való felhasználása. A CRC a 4. pont kivételével egy 

megfelelő eljárás lehetne, de az előállítás ideje O(n) , ahol az n a bitek száma. 

Ez 200 bájtos üzenet esetén 1600 bitet jelent. Ha feltételezzük, minden egyes maradékos osztás egy 
órajel alatt lezajlik, akkor egy 160 MHz órajelű eszköz esetén az eljárás 10 uS ideig fog tartani. Ez túl 
lassú.

MD5 hash előállítása, alapvetően jól használható hash 64 bájtos blokkokkal dolgozik, majd ezekből 
készíti el a hash-t. A probléma az, hogy az eljárásban van ez a részlet:

for(i=0;i<64;i++)

{

k[i] = (unsigned)(abs(sin(i + 1)) * pow(2,32));

A szinusz függvény problémás lehet a mikrokontroller esetén, bár az R4 architektúra tartalmaz 
lebegőpontos kiterjesztést, de egyrészt ez csak egyszeres pontosságú, ami kerekítési hibákhoz vezet, 
másrészt a küldő oldalon is lehetnek lebegőpontos problémák. 

Elsőre van megoldás, egy előre legenerált táblázatot készítünk és ezt konstansként belefordítjuk a 
kódba, a második probléma akkor is létezik.

MD6 az MD5 utódja nagyobb biztonsággal és egyszerűbb működéssel. A hash-elhető állomány hossza

264
−1 bit, erre esetünkben nincs szükség.  A generált hash 1-512 bites lehet. Viszont hív egy 

tömörítő függvényt, ami a futásidőbe beszámít. Az eljárás az MD5-höz hasonlóan sem teljesen 
biztonságos.

Az SHA-1 eljárás az SHA-0 eljárás javított változata, az üzenet hossza bitekben számolva 512 egész 
számú többszöröse.

Az SHA-1 eljárás feltörésére – esetünkben olyan üzenet generálására, amely azonos hash eredményt ad
- brute force 280 próbálkozás szükséges. 2005 februárjában  hogy  Xiaoyun Wang, Yiqun Lisa Yin és 
Hongbo Yu bejelentették, hogy találtak olyan eljárást, amely 269 próbálkozásból talál olyan üzenetet, 
amely az eredeti üzenettel azonos üzentet generál ("SHA-1 Broken – Schneier on Security"). Ez az érték

http://www.schneier.com/blog/archives/2005/02/sha1_broken.html


a célnak megfelelő, mivel az üzenet 650 mS elő meghatározott idő után lejár. Ez az idő a jelenlegi 
számítási kapacitás mellett (tegyük hozzá, hogy terepen) nem elegendő.

További megfontolásra érdemes szempont a számítási igény, ha nagyobb biztonsággal rendelkező hash 
eljárást alkalmaznánk, akkor a számítási igény, ami esetünkben számítási időt jelent, jelentősen nőne, 
ami a processzor terhelését az üzenetek idején jelentősen növelné.

Az SHA-1 eljárás  f 0 , f 1 ,… , f 79  logikai függvények sorozatát használja. Mindegyik f t ,

0≤t≤79  függvény 3 darab 32 bites szóval x , y , z működik és egy darab 32 bites szót ad vissza 

eredményként. Az f t függvények definíciója a következő:

f t(x , y , z)={
Ch(x , y , z)=(x∧ y)⊕(x∧z ) 0≤t≤19
Parity (x , y , z)=x⊕ y⊕z 20≤t≤39
Maj( x , y , z )=(x∧ y)⊕(x∧z )⊕( y∧z ) 40≤t≤59
Parity (x , y , z)=x⊕ y⊕z 60≤t≤79

Az SHA-1 eljárás a számításokhoz négy 32 bites konstans használ. Ezek:

K t={
5a827999h 0≤t≤19
6ed 9eba1 h 20≤t≤39
8 f 1bbcdch 40≤t≤59
ca62c1d6 h 60≤t≤79

Az  SHA-1 eljárás a kinduló 32 bites hash értékeket használ. Ezek:

H 0
(0 )

=67452301

H 1
(0 )

=efcdab 89

H 2
(0 )

=98badcfe

H 3
(0 )

=10325476

H 4
(0 )

=c3 d2e1 f 0

Az M üzenetet fel kell tölteni a hash-számítás megkezdése előtt úgy, hogy a kiegészített üzenet hossza 
512 bit, vagy ennek többszöröse legyen.

A kiegészített üzenet szerkezete a következő:

• az M üzenet l darab bitből áll,

• ezután jön egy egyes értékű bit,

• k darab nulla jön,

• végül 64 biten az eredeti üzenet hossza bitekben értelmezve.

Képlettel leírva:

l+1+k≡448mod 512



Példa: adott egy három bájtos üzenetünk ”abc”, ez 24 bit, tehát a fenti képlet alapján:

 k=512−(24+1+64)=423

Hogy néz ez ki:

01100001⏟
a

01100010⏟
b

01100011⏟
c

1 000…0⏟
423

000…011000⏟
24 (64 bit)

Ha a kiegészített üzenet hosszabb, mint 512 bit, akkor ezt 512 bites blokkokra kell bontani, ezeket

M(1) ,M (2) ,…, M(N ) kifejezésekkel jelöljük.

Egy 512 bites blokk 16 darab 32 bites szóra bonthatjuk, ezek jelölése M 0
(i) , M1

(i) ,…, M 15
(i) .

Az eljárás működése

Az üzent előkészítése:

1. az üzenetet az előzőekben leírt módon ki kell egészíteni 512-el osztható hosszúságúra, a méret 
bitben értelmezendő, ez 64 bájtot jelent,

2. az üzenetet 512 bites méretű szeletekre kell osztani,

3. be kell állítani a kiindulási H(0) értékeket.

Az eljárás folyamatábrája



1. ábra: Az SHA-1 eljárás folyamatábrája
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ROTL (X): az x változó balra rotálása  
           n bittel 32 bites szavakon
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