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Tóm tắt

Bài báo đề xuất xây dựng hai dạng thuật toán thỏa thuận khóa an toàn cho các hệ mật
mã khóa đối xứng. Các dạng thuật toán mới đề xuất có ưu điểm là việc thiết lập khóa được
thực hiện chỉ sau một hoặc hai lần truyền thông tin thiết lập khóa như ở giao thức trao đổi
Diffie-Hellman gốc. Hơn nữa, khóa bí mật còn được xác thực về nguồn gốc nên các thuật
toán được đề xuất có thể chống lại các kiểu tấn công giả mạo rất hiệu quả. Bài báo cũng
trình bày các phân tích, đánh giá về mức độ an toàn của các dạng thuật toán mới đề xuất,
cho thấy khả năng ứng dụng của nó trong thực tế là rất khả quan.

The paper proposes two new key agreement algorithms for symmetric key cryptography
system. The most advantage of the two new protocols is the secret key is established requires
only a single or two rounds of transportation as origin Diffie - Hellman key exchange protocol.
Moreover, the secret key can be authenticated the origin so it can effectively resistant to
spoofing attacks. The article also presents the analysis and assessment of the security level of
the new proposed protocols, indicating its potential application in practice is very positive.

1. Đặt vấn đề

TRONG lĩnh vực bảo mật thông tin, các hệ mật mã khóa đối xứng (Symmetrical
Key Cryptography System) có ưu thế lớn về tốc độ thực hiện so với các hệ mật

mã khóa công khai (Public Key Cryptography System), vì vậy chúng thường được sử
dụng để mã hóa các khối dữ liệu có kích thước lớn, đặc biệt là trong các giao dịch
trực tuyến. Trong các hệ mật mã khóa đối xứng, việc thiết lập một khóa bí mật chung
(Key Establishment) cho cả bên gửi/mã hóa và bên nhận/giải mã là một vấn đề rất quan
trọng và phức tạp, được thực hiện bằng các thuật toán/giao thức thỏa thuận khóa (Key
Agreement Protocols) hay chuyển khóa (Key Transport Protocols) và thường được gọi
chung là các sơ đồ phân phối khóa. Giao thức thỏa thuận khóa đầu tiên được đề xuất
bởi W. Diffie và M. Hellman vào năm 1976 [1], ở đó mỗi bên tham gia sẽ tạo ra thông
tin để thỏa thuận việc thiết lập một khóa bí mật dùng chung rồi trao đổi trực tiếp cho
nhau, vì thế nó còn được gọi là giao thức trao đổi khóa (Key Exchange Protocol) hay
sơ đồ phân phối khóa trực tiếp Diffie-Hellman.

Sơ đồ phân phối khóa trực tiếp Diffie-Hellman:

(1) Binh chủng Thông tin liên lạc.
(2) Học viện Kỹ thuật quân sự.
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Giả sử A (Alice) và B (Bob) là các bên muốn liên kết với nhau để tạo 1 khóa bí mật
chung. A và B cùng thống nhất chọn p là số nguyên tố đủ lớn để bài toán logarit rời
rạc – DLP (Discrete Logarithm Problem) khó giải và g ∈ Zp là phần tử nguyên thủy
của nhóm. Khi đó sơ đồ thỏa thuận giữa A và B bao gồm các bước thực hiện như sau:
1. A chọn tham số mật cho mình là kA, với 1 < kA < p− 1
2. A tính rA = gkA mod p và gửi rA cho B.
3. B chọn tham số mật cho mình là kB, với 1 < kB < p− 1
4. B tính rB = gkB mod p và gửi rB cho A.
5. A tính khóa bí mật dùng chung: KAB = (rB)kA mod p .

và B tính: KBA = (rA)kB mod p .

Ta dễ dàng thấy rằng: KAB = KBA = gkA.kB mod p. Như vậy, A và B đã thiết lập
được 1 khóa bí mật chung: K = KAB = KBA . Khóa K là bí mật vì ngoài A và B thì
không một người thứ 3 nào có thể tính được K nếu không giải được bài toán logarit
rời rạc. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy rằng sơ đồ phân phối theo Diffie-Hellman dễ bị
tấn công bởi kẻ thứ 3 C (Cover) nào đó. Theo dõi quá trình trao đổi khóa của A và B,
C có thể mạo danh A để thiết lập 1 khóa chung với B và ngược lại, cụ thể:

• Trong sơ đồ Diffie-Hellman khi A chuyển rA = gkA mod p cho B thì bị C chặn lại
và chuyển cho B giá trị r′A = gk

′
A mod p. Tương tự, khi B chuyển rB = gkB mod p

cho A thì C cũng chặn giá trị này lại và chuyển cho A giá trị r′B = gk
′
B mod p. Kết

quả A tính ra khóa là: K ′AB = (r
′
B)

kA mod p = gk
′
A.kB mod p, còn B tính ra khóa

của mình là K ′BA = (r
′
A)

kB = gk
′
B .kA mod p.

Hiển nhiên là K ′AB 6= K
′
BA , nên A và B không thể trao đổi thông tin mật với nhau.

Nhưng vấn đề là, với giá trị rA = gkA mod p mà C lấy được từ A, C tạo được khóa
chung với A: KCA = (rA)k

′
B mod p = gkA.k

′
B mod p . Rõ ràng là K

′
AB = KCA =

gkA.k
′
B mod p , nên nếu A không biết điều đó và sử dụng khóa K ′AB để mã một bản

tin M rồi gửi cho B qua kênh công khai mà C có thể lấy được thì C hoàn toàn có thể sử
dụng khóa KCA của mình để giải mã bản tin này. Hoàn toàn tương tự, C cũng có thể
tạo khóa chung KCB với B từ giá trị rB = gkB mod p mà B gửi cho A: KCB = (rB)k

′
A

mod p = gk
′
A.kB mod p , và C có thể sử dụng khóa này để giải mã mọi bản tin mà B

mã hóa bằng khóa K ′BA khi trao đổi bí mật với A.

Dạng tấn công trên đây được gọi là tấn công theo kiểu người đứng giữa và nó chỉ là
một trong các dạng tấn công giả mạo dựa trên yếu tố rA và rB không được xác thực về
mặt nguồn gốc khi truyền qua một kênh không an toàn. Giải pháp để khắc phục nhược
điểm của sơ đồ trên là xác thực danh tính của những người tham gia trao đổi khóa,
một giao thức thỏa thuận xây dựng theo nguyên tắc này đã được Diffie, Van Oorschot
và Viener [3] đề xuất trên cơ sở phát triển giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman, gọi
là giao thức thỏa thuận khóa được xác thực sẽ được xem xét sau đây.

Giao thức thỏa thuận khóa được xác thực

Trong sơ đồ này A và B cũng thống nhất chọn một số nguyên tố p đủ lớn để bài
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toán logarit rời rạc là khó giải và g ∈ Z∗
p là phần tử nguyên thủy của nhóm. Mỗi người

sử dụng U (A hoặc B) sẽ có một sơ đồ chữ ký với thuật toán ký là sigU và thuật toán
xác minh là verifyU , cơ quan chứng thực CA (Certificate Authority) là một tổ chức
đáng tin cậy cũng có thuật toán ký sigCA và thuật toán xác minh verifyCA. Thông
tin cá nhân của mỗi người sử dụng U bao gồm định danh ID(U), một cặp khóa riêng
(xU )/công khai (yU ) hình thành dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc: yU = gxU

mod p . Thông tin cá nhân của mỗi người sử dụng U sẽ được chứng thực nhờ dấu xác
nhận của CA, dấu xác nhận này được tạo ra bằng thuật toán ký sigCA và khóa riêng
của CA, tính hợp lệ của nó được kiểm tra bằng thuật toán verifyCA và khóa công khai
của CA. Dấu xác nhận của U được định nghĩa như sau:
C(U) = (ID(U), yU , SigCA(ID(U), yU , xCA))
Thủ tục thiết lập khóa chung giữa 2 đối tượng A và B bao gồm các bước thực hiện
như sau:
1. A chọn số ngẫu nhiên kA với: 1 < kA < p− 1 và tính rA = gkA mod p .
2. A gửi rA cho B.
3. B chọn số ngẫu nhiên kB với: 1 < kB < p− 1 và tính rB = gkB mod p .
Sau đó B tính khóa bí mật chung với A:

KBA = (rA)kB mod p
Và tính tiếp:

SB = sigB(xB, g
kA , gkB).

4. B gửi C(B), gkB ,SB đến A.
5. A dùng verifyB và yB để xác minh SB, verifyCA và yCA xác minh C(B). Nếu tính
hợp lệ của SB và C(B) được khẳng định là đúng thì A tính khóa chung bí mật chung
với B:

KAB = (rB)kA mod p.
6. Tiếp theo A tính:

SA = sigA(xA, g
kA , gkB)

và gửi C(A),SA đến B.
7. B xác minh SA bằng verifyA và yA, xác minh C(A) bằng verifyCA và yCA. Nếu
SA,C(A) được công nhận là hợp lệ thì B có thể khẳng định:

KAB = KBA = gkA.kB mod p.

Chúng ta nhận thấy sơ đồ thỏa thuận khóa trên rất chặt chẽ, C không thể hoán đổi
được các giá trị của A và B truyền cho nhau như ở sơ đồ phân phối khóa trực tiếp
Diffie-Hellman trước đây, vì C không thể tính được các chữ ký cá nhân của A hoặc B.
Tuy nhiên, để thiết lập và xác thực được khóa bí mật chung giữa A và B, sơ đồ này
cần phải thực hiện 3 lần truyền dữ liệu thay vì 2 lần như ở sơ đồ trước đây, vì vậy mà
hiệu suất và độ tin cậy của sơ đồ này do đó cũng bị giảm đi so với sơ đồ ban đầu.

Trong phần tiếp theo của bài báo, nhóm tác giả đề xuất xây dựng thuật toán thỏa
thuận khóa an toàn cho các hệ mật khóa đối xứng trên cơ sở phát triển giao thức trao
đổi khóa Diffie-Hellman, thuật toán mới đề xuất có khả năng chống được các dạng tấn
công giả mạo như sơ đồ thỏa thuận khóa được xác thực do Diffie, Van Oorschot và
Viener đề xuất nhưng vẫn giữ được hiệu suất và độ tin cậy như sơ đồ phân phối khóa
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trực tiếp Diffie-Hellman ban đầu.

2. Xây dựng thuật toán thỏa thuận khóa an toàn cho các hệ mật khóa
đối xứng

2.1. Xây dựng thuật toán cơ sở

Thuật toán cơ sở ở đây là một thuật toán chữ ký số được xây dựng dựa trên tính khó
của bài toán logarit rời rạc theo nguyên tắc của các lược đồ chữ ký số họ ElGamal [2]
và được sử dụng để xây dựng các thuật toán thỏa thuận khóa an toàn cho các hệ mật
khóa đối xứng ở phần sau.

2.1.1. Thủ tục hình thành tham số hệ thống và khóa:

Thủ tục bao gồm các bước như sau:
1 - Sinh 2 số nguyên tố lớn và mạnh: p và q, sao cho: q | (p− 1) hay: p = N × q + 1,
với N là một số nguyên dương.
2 - Chọn g = α(p−1)/q mod p, là phần tử sinh có bậc q của nhóm Zp ,
nghĩa là: 1 < g < p và: gq mod p = 1 , ở đây: α ∈ Z∗

p .
3 - Khóa riêng x được hình thành bằng cách chọn số nguyên thỏa mãn: 1 < x < p .
4 - Khóa công khai được tính theo công thức:

y = gx mod p (1.1)
5 - Lựa chọn hàm băm: H : {0, 1}∗ 7→ Zn với: q < n < p
6 - Công khai các giá trị: p, g, y. Giữ bí mật: x.

2.1.2. Thủ tục hình thành chữ ký:

Thủ tục bao gồm các bước như sau:
1 - Chọn ngẫu nhiên một giá trị k thỏa mãn: 1 < k < q, tính giá trị R theo công thức:

R = gk mod p (1.2)
2 - Tính thành phần E theo công thức:

E = H(M ‖ R) mod q (1.3)
3 - Tính thành phần S theo công thức:

S = x−1 × (k + E) mod q (1.4)
Chú ý:
- Chữ ký do lược đồ tạo ra với bản tin M ở đây là cặp (E,S).
- Toán tử “||” sử dụng trong (1.3) là phép ghép nối 2 xâu ký tự/bit.

2.1.3. Thủ tục xác minh chữ ký:

Thủ tục bao gồm các bước như sau:
1 - Tính giá trị U theo công thức:

U = g−E × (y)S mod p (1.5)
2 - Tính giá trị V theo công thức:

V = H(M ‖ U) mod q (1.6)
3- Kiểm tra nếu V = E thì bản tin M được công nhận về nguồn gốc và tính toàn vẹn.
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2.1.4. Tính đúng đắn của thuật toán cơ sở:

Điều cần chứng minh ở đây là:
Cho p, q là 2 số nguyên tố thỏa mãn điều kiện q | (p − 1) , g = α(p−1)/q mod p với:
1 < α < p , H : {0, 1}∗ 7→ Zn với: q < n < p với: 1 < x, k < q , y = gx mod p ,
R = gk mod p , E = H(M ‖ R) mod q , S = x−1 × (k + E) mod q .
Nếu: U = g−E × (y)S mod p và V = H(M ‖ U) mod q
Thì: V = E .
Thật vậy, từ (1.1), (1.3), (1.4) và (1.5) ta có:

U = g−E × yS mod p = g−E × gx.x−1.(k+E) mod p
= g−E+k+E mod p = gk mod p (1.7)

Từ (1.2) và (1.7), suy ra: U = R (1.8)
Thay (1.8) vào (1.6) ta được:

V = H(M ‖ U) mod q = H(M ‖ R) mod q (1.9)
Từ (1.3) và (1.9), suy ra: V = E (Đây là điều cần phải chứng minh.)

2.1.5. Mức độ an toàn của thuật toán cơ sở:

Mức độ an toàn của một lược đồ chữ ký số nói chung được đánh giá qua các khả
năng:
- Chống tấn công làm lộ khóa mật.
- Chống tấn công giả mạo chữ ký.
Về khả năng chống tấn công làm lộ khóa mật: Từ (1.1) cho thấy mức độ an toàn xét
theo khả năng chống tấn công làm lộ khóa mật của thuật toán cơ sở phụ thuộc vào mức
độ khó giải của bài toán logarit rời rạc. Cần chú ý rằng, để bài toán DLP là khó thì các
tham số {p, q, n} cần phải được lựa chọn tương tự như DSA [4] hay GOST R34.10-94
[5], với: | p |≥ 512bit , | q |≥ 160bit , | n |≥ 160bit . Ngoài ra, giá trị k cũng không
được phép sử dụng lại ở các lần ký khác nhau nhằm ngăn chặn khả năng tấn công khóa
mật từ (1.4) trong thủ tục hình thành chữ ký của lược đồ.
Về khả năng chống tấn công giả mạo chữ ký: Từ (1.3), (1.5) và (1.6) của thuật toán cơ
sở cho thấy, một cặp (E, S) bất kỳ sẽ được công nhận là chữ ký hợp lệ của đối tượng
sở hữu khóa công khai y lên bản tin M nếu thỏa mãn điều kiện:

E = H((g−E×yS mod p) ‖M) mod q (1.10)
Từ các kết quả nghiên cứu đã được công bố, có thể thấy rằng việc tìm được một cặp
(E, S) giả mạo thỏa mãn (1.10) là một dạng bài toán khó chưa có lời giải nếu các tham
số {p, q, n} được chọn đủ lớn để phương pháp “vét cạn” là không khả thi trong các
ứng dụng thực tế.

2.2. Thuật toán thỏa thuận khóa 2 bước truyền dữ liệu

2.2.1. Thủ tục hình thành tham số hệ thống và khóa:

Các đối tượng cần trao đổi thông tin mật cùng thống nhất chọn các tham số hệ thống
p, q, g theo thủ tục hình thành tham số hệ thống và khóa ở Mục 2.1.1. Giả sử, đối tượng
gửi/mã hóa thông tin ký hiệu là A có khóa bí mật là xA, khóa công khai tương ứng
của A là yA; Đối tượng nhận/giải mã thông tin ký hiệu là B có khóa bí mật là xB và
khóa công khai của B là yB. Giả sử xA và xB là các khóa riêng của A và B, được chọn
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thỏa mãn: 1 < xA, xB < q . Các khóa công khai tương ứng của A và B được tính theo
công thức:

yA = gxA mod p và yB = gxB mod p (2.1)
Ở đây yA và yB cũng cần phải được chứng thực bởi một CA (Certificate Authority)
đáng tin cậy.

2.2.2. Thủ tục thỏa thuận khóa:

Các đối tượng A và B thống nhất sử dụng một thuật toán mật mã khóa đối xứng (ví
dụ: DES, AES,...) để mã hóa thông tin (văn bản, tài liệu,...) cần trao đổi với nhau, khi
đó thuật toán để thiết lập một khóa bí mật chung cho phép A mã hóa thông tin, B giải
mã thông tin hoặc ngược lại, bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Được thực hiện bởi đối tượng A.
1 - Tạo bản tin yêu cầu thiết lập khóa bí mật dùng chung với B: MA = {IDA, RQ, T1}
trong đó: IDA là định danh của A, RQ là yêu cầu thiết lập khóa bí mật chung với B
và T1 là nhãn thời gian.
2 - Chọn ngẫu nhiên một giá trị kA thỏa mãn: 1 < kA < q, tính giá trị RA theo công
thức:

RA = gkA mod p (2.2)
3 - Tính thành phần EA theo công thức:

EA = H(MA ‖ RA) mod q (2.3)
4 - Tính thành phần SA theo công thức:

SA = (xA)−1×(kA +EA) mod q (2.4)
5 - Gửi (MA,EA,SA) cho đối tượng B.

Bước 2: Được thực hiện bởi B.
1 - Tính giá trị R̄A theo công thức:

R̄A = g−EA×(yA)SA mod p (2.5)
2 - Tính giá trị ĒA theo công thức:

ĒA = H(MA ‖ R̄A) mod q (2.6)
3 - Kiểm tra nếu ĒA = EA thì tạo bản tin xác nhận thiết lập khóa chung với A:
MB = {IDB, ACK, T2} , trong đó: IDB là định danh của B, ACK là xác nhận yêu
cầu thiết lập khóa bí mật chung với A và T2 là nhãn thời gian.
4 - Chọn ngẫu nhiên một giá trị kB thỏa mãn: 1 < kB < q , tính giá trị RB theo công
thức:

RB = gkB mod p (2.7)
5 - Tính thành phần EB theo công thức:

EB = H(MB ‖ RB) mod q (2.8)
6 - Tính thành phần SB theo công thức:

SB = (xB)−1×(kB +EB) mod q (2.9)
7 - Gửi (MB,EB,SB) cho đối tượng A.
8 - Hình thành khóa bí mật KBA theo công thức:

KBA = (R̄A)
kB mod p (2.10)
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Bước 3: Được thực hiện bởi A.
1 - Tính giá trị R̄B theo công thức:

R̄B = g−EB × (yB)SB mod p (2.11)
2 - Tính giá trị ĒB theo công thức:

ĒB = H(MB ‖ R̄B) mod q (2.12)
3 - Kiểm tra nếu ĒB = EB thì hình thành khóa bí mật KAB theo công thức:

KAB = (R̄B)
kA mod p (2.13)

Khóa bí mật chung của A và B: K = KAB = KBA .

2.2.3. Tính đúng đắn của thuật toán đề xuất:

Điều cần chứng minh ở đây là:
Cho p, q là 2 số nguyên tố thỏa mãn: , q | (p − 1) , g = α(p−1)/q mod p với: α ∈ Z∗

p

, H : {0, 1}∗ 7→ Zn với: q < n < p , 1 < xA, xB < q , yA = gxA mod p, yB = gxB

mod p, MA = {IDA, RQ, T1}, MB = {IDB, ACK, T2}, 1 < kA, kB < q , RA = gkA

mod p , RB = gkB mod p, EA = H(MA ‖ RA) mod q , EB = H(MB ‖ RB) mod q,
SA = (xA)−1 × (kA + EA) mod q , SB = (xB)−1 × (kB + EB) mod q.
Nếu: R̄A = g−EA×(yA)SA mod p , R̄B = g−EB×(yB)SB mod p , ĒA = H(MA ‖ R̄A)

mod q, ĒB = H(MB ‖ R̄B) mod q, KAB = (R̄B)
kA mod p và KBA = (R̄A)

kB

mod p
Thì: ĒA = EA, ĒB = EB và KAB = KBA.
Chứng minh:
Thật vậy, từ (2.1) và (2.4) ta có:

R̄A = g−EA × (yA)SA mod p = (g−EA × (gxA mod p)xA
−1.(kA+EA)) mod p

= (g−EA × (gxA.xA
−1.(kA+EA)) mod p = gkA mod p (2.14)

Từ (2.2) và (2.14) suy ra:
R̄A = RA (2.15)

Từ (2.3), (2.6) và (2.15) suy ra:
ĒA = H(MA ‖ R̄A) mod q = H(MA ‖ RA) mod q = EA

Tương tự, từ (2.1) và (2.9) ta có:
R̄B = g−EB × (yB)SB mod p = (g−EB × (gxB mod p)xB

−1.(kB+EB)) mod p
= (g−EB × (gxB .xB

−1.(kB+EB)) mod p = gkB mod p (2.16)
Từ (2.8) và (2.16) suy ra:

R̄B = RB (2.17)
Từ (2.8), (2.3) và (2.17) suy ra:

ĒB = H(MB ‖ R̄B) mod q = H(MB ‖ RB) mod q = EB

Từ (2.2), (2.10) và (2.15) ta có:
KBA = (R̄A)

kB mod p = (RA)kB mod p = gkA.kB mod p (2.18)
Mặt khác, từ (2.7), (2.10) và (2.17) ta có:

KAB = (R̄B)
kA mod p = (RB)kA mod p = gkB .kA mod p (2.19)

Từ (2.18) và (2.19) ta có điều cần chứng minh:
KAB = KBA = K

Như vậy tính đúng đắn của thuật toán mới đề xuất đã được chứng minh.
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2.2.4. Hiệu suất thi hành và khả năng chống tấn công giả mạo của thuật toán mới
đề xuất:

a) Hiệu suất thi hành

Thủ tục thỏa thuận khóa của thuật toán mới đề xuất ở Mục 2.2.2 cho thấy khóa bí
mật được thiết lập chỉ sau 2 lần truyền dữ liệu giữa hai đối tượng A và B, tương tự như
ở sơ đồ phân phối khóa trực tiếp Diffie-Hellman ban đầu mà không cần 3 lần truyền
như ở sơ đồ thỏa thuận khóa được xác thực do Diffie, Van Oorschot và Viener đề xuất.

b) Khả năng chống tấn công giả mạo

Cũng từ Thủ tục thỏa thuận khóa của thuật toán mới đề xuất cho thấy, nếu điều kiện
kiểm tra: ĒA = EA không được thỏa mãn thì B có thể khẳng định (MA, EA, SA) nhận
được hoặc không phải do A gửi đến hoặc đã bị thay đổi trong quá trình truyền đi từ A,
vì thế khóa bí mật chung với A sẽ không được tạo ra. Ngược lại, A cũng sẽ không tạo
khóa chung với B nếu điều kiện kiểm tra: ĒB = EB không được thỏa mãn. Hơn nữa,
ở thuật toán mới đề xuất, các cặp chữ ký (EA, SA)/(EB, SB) ngoài việc được sử dụng
để xác thực các bản tin yêu cầu (MA)/xác nhận (MB) việc thiết lập khóa bí mật chung
giữa A với B thì chúng còn được dùng để tạo thông tin thỏa thuận khóa (RA, RB) giữa
2 đối tượng. Vì vậy, nếu các cặp chữ ký này được xác nhận là hợp lệ thì cũng có nghĩa
là các thông tin thỏa thuận khóa (RA, RB) đã được xác thực về nguồn gốc và tính toàn
vẹn, do đó khóa bí mật chung được tạo ra từ các thông tin thỏa thuận này cũng được
xác thực, đây chính là cơ chế chống lại các kiểu tấn công giả mạo của thuật toán mới
đề xuất.

2.3. Thuật toán thỏa thuận khóa một bước truyền dữ liệu

2.3.1. Thủ tục thỏa thuận khóa:

Thuật toán thỏa thuận khóa với 1 bước truyền dữ liệu được đề xuất ở đây nhằm nâng
cao hiệu quả thực hiện và độ tin cậy so với thuật toán ở Mục 2.2. Ở đây cũng giả thiết
rằng các đối tượng A và B thống nhất sử dụng một thuật toán mật mã khóa đối xứng
(ví dụ: DES, AES,...) để mã hóa thông tin (văn bản, tài liệu,...) cần trao đổi với nhau
và thủ tục hình thành tham số - khóa cũng bao gồm các bước thực hiện tương tự như
thuật toán đề xuất ở Mục 2.2, khi đó thuật toán để thiết lập một khóa bí mật chung
cho phép A mã hóa thông tin, B giải mã thông tin hoặc ngược lại, bao gồm các bước
như sau:

Bước 1: Được thực hiện bởi đối tượng A (hoặc B)
1 - Tạo bản tin yêu cầu thiết lập khóa chung với B: M = {IDA, RQ, T}
2 - Chọn ngẫu nhiên một giá trị k thỏa mãn: 1 < k < q , tính giá trị R theo công thức:

R = gk mod p (3.1)
3 - Tính thành phần E theo công thức:

E = H(M ‖ R) mod q (3.2)
4 - Tính thành phần S theo công thức:

S = (xA)−1× (k+E) mod q (3.3)
5 - Gửi (M,E, S) cho đối tượng B.
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6 - A hình thành khóa bí mật KAB theo công thức:
KAB = (yB)xA+k mod p (3.4)

Bước 2: Được thực hiện bởi B (hoặc A)
1 - Tính giá trị R̄ theo công thức:

R̄ = g−E×(yA)S mod p (3.5)
2 - Tính giá trị Ē theo công thức:

Ē = H(M ‖ R̄) (3.6)
3 - Kiểm tra nếu Ē = E thì hình thành khóa bí mật KBA theo công thức:

KBA = (R̄× yA)
xB mod p (3.7)

Khóa bí mật chung K của A và B: K = KAB = KBA .

2.3.2. Tính đúng đắn của thuật toán đề xuất:

Điều cần chứng minh ở đây là:
Cho p, q là 2 số nguyên tố độc lập thỏa mãn: q | (p − 1) , g = α(p−1)/q mod p với:
α ∈ Z∗

p , H : {0, 1}∗ 7→ Zn với: q < n < p , 1 < xA, xB < q , yA = gxA mod p,
yB = gxB mod p, M = {IDA, RQ, T}, 1 < k < q , R = gk mod p , E = H(M ‖ R)
mod q , S = (xA)−1 × (k + E) mod q.
Nếu: R̄ = g−E × (yA)S mod p , Ē = H(M ‖ R̄) mod q, KAB = (yB)xA+k mod p
và KBA = (R̄× yA)

xB mod p
Thì: Ē = E và KAB = KBA.
Chứng minh:
Thật vậy, từ (3.3) và (3.5) ta có:

R̄ = g−E × (yA)S mod p = (g−E × (gxA mod p)(xa)
−1.(k+E))

= g−E × gxA.xA
−1.(k+E) mod p = gk mod p (3.8)

Từ (3.1) và (3.8) suy ra:
R̄ = R (3.9)

Từ (3.2), (3.6) và (3.9) suy ra điều cần chứng minh thứ nhất:
Ē = H(M ‖ R̄) mod q = H(M ‖ R) mod q = E

Từ (2.1) và (3.4) ta có:
KAB = (yB)xA+k mod p = (gxB mod p)xA+k mod p
KAB = gxB .(xA+k) mod p (3.10)

Mặt khác, từ (2.1), (3.7) và (3.10) ta lại có:
KBA = (R̄× yA)

xB mod p = (R× yA)xB mod p
KBA = (gk mod p× gxA mod p)

xB mod p = gxB .(k+xA) mod p (3.11)
Từ (3.10) và (3.11) ta có điều cần chứng minh thứ hai:

K = KAB = KBA

Như vậy, tính đúng đắn của thuật toán mới đề xuất đã được chứng minh.

2.3.3. Hiệu suất thi hành và khả năng chống tấn công giả mạo của thuật toán mới
đề xuất:

a) Hiệu suất thi hành:

Ở thuật toán mới đề xuất, khóa bí mật được thiết lập chỉ sau 1 lần truyền dữ liệu
từ đối tượng A sang B hoặc ngược lại, điều đó cho thấy hiệu quả thực hiện và độ
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tin cậy của thuật toán này cao hơn thuật toán đề xuất trong Mục 2.2 và giao thức
Diffie-Hellman gốc.

b) Khả năng chống tấn công giả mạo:

Tương tự thuật toán đề xuất ở Mục 2.2, đối tượng B chỉ tạo khóa bí mật chung với A
khi thông tin yêu cầu thiết lập khóa (M,E, S) của A được xác minh là hợp lệ. Không
một đối tượng thứ 3 nào có thể giả mạo được thông tin này nếu không tấn công được
thuật toán cơ sở đề xuất trong Mục 2.1. Mặt khác ở thuật toán này, khóa bí mật dùng
chung mà mỗi đối tượng (A) tạo ra được hình thành theo cơ chế kết hợp khóa riêng
của đối tượng đó (A) với khóa công khai của đối tượng kia (B), cơ chế này ngăn chặn
rất hiệu quả khả năng một đối tượng thứ 3 không mong muốn có thể mạo danh một
trong hai đối tượng tham gia trao đổi khóa để thiết lập khóa chung với đối tượng kia.

3. Kết luận

Bài báo đề xuất 2 dạng thuật toán thỏa thuận khóa cho các hệ mật khóa đối xứng,
các thuật toán mới đề xuất có các đặc điểm cơ bản như sau:

- Thuật toán thứ nhất cho phép thiết lập khóa bí mật chung giữa các đối tượng tham
gia giao dịch chỉ phải thực hiện 2 lần truyền dữ liệu tương tự như các giao thức DH
gốc. Thuật toán thứ 2 chỉ cần 1 lần truyền dữ liệu duy nhất.

- Khóa bí mật chung được xác thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn, vì thế các thuật
toán này có khả năng chống được các dạng tấn công giả mạo đã biết trong thực tế.

Những đánh giá về hiệu suất thi hành và mức độ an toàn của các thuật toán mới đề
xuất cho thấy khả năng ứng dụng của chúng trong thực tế là rất khả quan.
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