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Tóm tắt— Trong [1] và [5], các tác giả đã chỉ ra 

các tấn công lên TLS mà sử dụng bộ sinh số giả 

ngẫu nhiên Dual EC với giả định kẻ tấn công biết 

hoặc tạo ra các backdoor trong bộ sinh này. Các tấn 

công trong [1] và [5] không những có thể khôi phục 

được các giá trị giả ngẫu nhiên đã được tạo ra bằng 

bộ sinh Dual EC mà các tấn công này còn có thể biết 

được các giá trị đầu ra tiếp theo. Trong bài báo này, 

chúng đề xuất hai phương thức thực hiện vẫn có thể 

sử dụng bộ sinh Dual EC nhưng tránh được các tấn 

công kể trên. Cụ thể, đề xuất thứ nhất của chúng tôi 

nhằm tránh tồn tại backdoor trong bộ sinh Dual 

EC. Trong khi đó, đề xuất còn lại có thể tránh được 

các tấn công cho dù tồn tại backdoor và kẻ tấn công 

biết được backdoor đó. 

Abstract— In articles [1] and [5], the authors 

point to attacks on TLS that use the Dual EC 

pseudo-random number generator with the 

assumption that the attacker knows or generates 

backdoors in the generator. The attacks in [1] and 

[5] can not only restore pseudo-random values 

generated by the Dual EC generator, but also know 

the subsequent output values. In this paper, we 

propose two methods of implementation can still use 

the Dual EC generator but avoid the above attacks. 

Specifically, our first method is to avoid backdoor 

existence in the Dual EC generator. Meanwhile, the 

remaining method can avoid the attacks even 

backdoor existence and attacker know this 

backdoor. 

Từ khóa: Dual EC; OpenSSL; giao thức TLS; 

bộ sinh số giả ngẫu nhiên. 

Keywords: Dual EC; OpenSSL; TLS protocol; 

pseudo-random-number generator. 

I. GIỚI THIỆU 

Dual EC là tên gọi tắt cho bộ sinh bít ngẫu 

nhiên tất định đƣờng cong elliptic đối ngẫu (Dual 

Elliptic Curve Deterministic Random Bit 

Generator). Thuật toán của bộ sinh dựa trên độ 

khó của bài toán ECDLP. 

Bộ sinh Dual EC đã đƣợc tích hợp trong nhiều 

chuẩn mật mã nhƣ NIST SP 800-90A, ANSI 

 
Bài báo đƣợc nhận ngày 28/12/2017. Bài báo đƣợc nhận 

xét bởi phản biện thứ nhất vào ngày 28/02/2018 và đƣợc chấp 

nhận đăng vào ngày 05/03/2018. Bài báo đƣợc nhận xét bởi 

phản biện thứ hai vào ngày 30/02/2018 và đƣợc chấp nhận 

đăng vào ngày 29/3/2018. 
 

X9.82 phần 3 năm 2004, ISO/IEC 18031 năm 

2005. Năm 2004, RSA tích hợp Dual EC là bộ 

sinh mặc định trong BSAFE. Dual EC vẫn đƣợc 

xem là an toàn cho đến khi xuất hiện cảnh báo của 

Dan Shumow và Niels Ferguson [2] năm 2007. 

Trong [2] đã chỉ ra rằng ngƣời thiết kế mã có thể 

tích hợp backdoor vào trong Dual EC và làm cho 

Dual EC mất an toàn. Tuy nhiên, phải cho tới năm 

2013 khi vụ việc liên quan đến Edward Snowden 

và NSA nổ ra mới có các bằng chứng cụ thể cho 

việc này. Qua các tài liệu mật đƣợc Snowden tiết 

lộ thì tồn tại một chƣơng trình với tên gọi là 

―Bullrun‖ với kinh phí hoạt động lớn hơn 200 

triệu USD/năm chỉ nhằm mục đích chèn các 

backdoor vào các chuẩn, phần mềm cũng nhƣ 

phần cứng. Cụ thể, tờ New York Time và Reuters 

đã chỉ đích danh NSA có chèn backdoor vào 

chuẩn NIST SP 800-90A và NSA đã trả 10 triệu 

USD cho RSA tích hợp Dual EC vào BSAFE. Tất 

nhiên, NSA, RSA và chính phủ Mỹ không thừa 

nhận những điều này. Tuy nhiên, dƣới những chỉ 

trích của dƣ luận thì cuối cùng NSA và RSA đã bỏ 

Dual EC khỏi các chuẩn của mình. Mới gần đây, 

Joanne Woodage [8] đã phân tích 3 thuật toán sinh 

số giả ngẫu nhiên còn lại trong chuẩn NIST SP 

800-90A và chỉ ra một số vấn đề trong cách thiết 

kế của các thuật toán này. Qua đó, [8] cũng đƣa ra 

một số khuyến cáo cho việc sử dụng NIST SP 

800-90A. 

Việc sinh các số giả ngẫu nhiên luôn rất quan 

trọng trong mật mã. Dƣới đây là một cấu trúc 

chung cho việc sinh các số giả ngẫu nhiên. 

 
Hình 1. Cấu trúc sinh số giả ngẫu nhiên 

Quá trình đƣợc thực hiện bằng việc bắt đầu từ 

mầm    đƣợc gieo mầm lại qua hàm  , tức 

         và đƣa ra đầu ra giả ngẫu nhiên 

        , ở đây   và   là các hàm một chiều. 

Quá trình đƣợc tiếp tục thực hiện cho các đầu ra 

tiếp theo nhƣ trong Hình 1. 

Cách dùng an toàn bộ sinh số giả ngẫu nhiên 

Dual EC trong TLS
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Với cách xây dựng nhƣ trên thì không ai 

ngoại trừ ngƣời biết mầm    mới có thể tính các 

đầu ra tiếp theo. Tuy nhiên với ―một lý do nào đó‖ 

mà kẻ tấn công có thể khôi phục mầm tiếp theo từ 

đầu ra trƣớc đó thì kể từ lúc này kẻ tấn công có 

thể tính đƣợc các đầu ra giả ngẫu nhiên tiếp theo. 

Điều này thực sự là rất nguy hiểm khi các đầu ra 

đó có thể là khóa bí mật tức thời, khóa bí mật dài 

hạn, giá trị ECDSA Nonce,... Ví dụ trong Hình 2, 

nếu kẻ tấn công có thể biết đƣợc    qua đầu ra    

thì các đầu ra tiếp theo là hoàn toàn có thể tính 

đƣợc (do     là công khai). 

 
Hình 2. Cấu trúc sinh số giả ngẫu nhiên khi biết 

backdoor 

Việc sinh số giả ngẫu nhiên trong Dual EC 

cũng thực hiện với cơ chế tƣơng tự nhƣ vậy nhƣng 

thay                   và              
  , ở đây     là các điểm trên đƣờng cong elliptic, 

       kí hiệu là tọa độ   của điểm    . Nếu   và 

  đƣợc chọn ngẫu nhiên thì bộ sinh này là an 

toàn. Tức là kẻ tấn công không thể tính đƣợc trạng 

thái    từ đầu ra   , và nếu chẳng may kẻ tấn công 

có thể biết đƣợc      thì kẻ tấn công cũng không 

thể tính đƣợc   . Do việc tính các giá trị này 

tƣơng đƣơng với việc kẻ tấn công phải giải bài 

toán ECDLP. (tức tìm    từ           với    và 

  đã biết). 

Tuy nhiên, nếu ngƣời thiết kế bộ sinh chọn   

ngẫu nhiên rồi tính      (hoặc chọn   rồi tính 

  
 

 
 ) thì ngƣời thiết kế biết đƣợc giá trị  . 

Nếu giá trị   này đƣợc giao cho kẻ tấn công (mà 

có thể chính kẻ tấn công là ngƣời thiết kế) thì hắn 

có thể tính      từ    thông qua tấn công cơ bản. 

Mô tả chi tiết cách thực hiện của tấn công cơ bản 

đƣợc trình bày trong Mục II. Với việc biết đƣợc 

     thì kẻ tấn công có thể biết đƣợc các giá trị 

đầu ra tiếp theo của bộ sinh. 

Cấu trúc của bài báo này đƣợc chúng tôi trình 

bày nhƣ sau: Mục II trình bày về cơ chế của Dual 

EC, tấn công cơ bản và việc sử dụng Dual EC 

trong thƣ viện TLS. Mục III trình bày 2 đề xuất 

của chúng tôi trong việc sử dụng an toàn Dual EC 

trong TLS. Các phân tích lý do lựa chọn của hai đề 

xuất này cũng đƣợc chúng tôi trình bày trong mục 

này. Phần Kết luận đƣợc trình bày trong Mục IV. 

II. DUAL EC VÀ TẤN CÔNG CƠ BẢN 

A. Dual EC  

Dual EC có thể sử dụng các đƣờng cong P-

256, P-384 và P-521 [3]. Các đƣờng cong, điểm 

   , mầm và kích thƣớc đầu ra đã đƣợc quy định 

cụ thể trong [3]. Ở đây, ta chỉ xem xét đƣờng cong 

P-256 với mầm 32 byte và đầu ra là 30 byte do 

trong các bộ sinh của các thƣ viện mà ta sẽ xem 

xét ở dƣới sử dụng những đƣờng cong này. 

Cách sinh ra 30 byte đầu ra bằng cách bắt đầu 

từ mầm    (32 byte) đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

trƣớc hết tính           (32 byte) và    
       (32 byte) sau đó bỏ đi 2 byte có ý nghĩa 

nhất của    (theo quy định trong [3]) thì ta đƣợc 

một khối đầu ra 30 byte. 

Nếu cần sử dụng   byte        từ khối 

đầu ra 30 byte thì cắt đi        byte có ít ý 

nghĩa nhất. Nếu cần      byte thì cần sinh ra 

thêm ⌈
 

  
⌉    khối đầu ra 30 byte khác và nối vào 

khối 30 byte trƣớc đó. Sau đó bỏ đi (⌈
 

  
⌉     

 ) byte ít ý nghĩa nhất. 

 

Hình 3. Sinh ngẫu nhiên 28 byte và 40 byte 

Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết lại một 

ví dụ cụ thể với         byte và      
   byte nhằm mô tả rõ hơn quy trình này. 

Ví dụ 2.1[7]: Sử dụng bộ Dual EC sinh ra 28 

byte và 40 byte ngẫu nhiên (Hình 3). 

Sinh 28 byte: Bắt đầu từ mầm    32 byte, tính 

trạng thái           và          .       có 

chiều dài là 32 byte và tính đầu ra 30 byte bằng 

việc loại bỏ đi 2 byte có ý nghĩa nhất. Do chỉ sử 

dụng 28 byte nên ta bỏ tiếp đi 2 byte ít ý nghĩa 

nhất. 

Sinh 40 byte: Do cần 40 byte nên cần hai khối 

đầu ra 30 byte. Cụ thể ta cần tính    và    nhƣ 

trong Hình 3. Sau đó ghép hai khối đó và bỏ đi 20 

byte ít ý nghĩa nhất thì ta đƣợc 40 byte cần sinh. 



Journal of Science and Technology on Information security 

 

52 Số 2.CS (06) 2017    

 

B. Tấn công cơ bản 

Tấn công cơ bản đƣợc giới thiệu bởi Shumow 

và Ferguson vào năm 2007 [2], với giả thiết tồn 

tại một backdoor là kẻ tấn công biết hoặc tạo ra 

giá trị   trong quan hệ     . Ý tƣởng cơ bản 

của tấn công là xây dựng lại     từ các khối đầu 

ra tƣơng ứng. Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày lại 

một ví dụ cụ thể trong [6] để mô tả cách thức thực 

hiện của tấn công này. 

Ví dụ 2.2[6]: Giả sử kẻ tấn công biết giá trị   

trong phƣơng trình      và hai giá trị ngẫu 

nhiên 28 byte và 40 byte (trong thực tế hai giá trị 

ngẫu nhiên này kẻ tấn công có thể biết đƣợc qua 

các thông điệp trong giao thức trao đổi khóa). 

Mục đích của kẻ tấn công là thực hiện khôi phục 

lại trạng thái bên trong của bộ sinh trong Ví dụ 2.1 

từ đó có thể đoán đƣợc các đầu ra tiếp theo của bộ sinh. 

Hình 4. Tấn công cơ bản trên Dual EC 

Hình 4 mô tả lại cách thức thực hiện tấn công 

cơ bản. Trong đó, bên hình đƣợc làm rõ và làm 

mờ tƣơng ứng thể hiện các trạng thái mà kẻ tấn 

công có thể khôi phục đƣợc và không khôi phục 

đƣợc (cách thức ký hiệu này cũng áp dụng cho tất 

cả các hình vẽ khác trong bài báo này). 

Mô tả việc khôi phục lại: Ý tƣởng chính của 

việc khôi phục    32 byte mà chỉ có 28 byte ở 

giữa. Sau đó tính các trạng thái tiếp theo dựa trên 

các khả năng của    và tìm so khớp với đầu ra 

đƣợc cho trƣớc tiếp theo. Nếu so khớp thì ta đã 

tìm đƣợc trạng thái bên trong của bộ sinh. Các 

bƣớc cụ thể đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Kẻ tấn công xuất phát từ 28 byte ở 

giữa của    và cố gắng đoán    (32 byte). Do    có 

chiều dài là 32 byte mà ta mới chỉ có 28 byte ở 

giữa nên kẻ tấn công phải đoán đoán 2 byte ít ý 

nghĩa nhất và 2 byte có ý nghĩa nhất. Gọi    là 

biến biểu diễn các khả năng của   . Khi đó, ta có 

tất cả     trƣờng hợp cho   . Để thực hiện phép 

nhân điểm cho trạng thái tiếp theo, kẻ tấn công 

phải khôi phục lại tọa độ      . Kí hiệu    
          . Từ phƣơng trình elliptic kẻ tấn công 

thay    vào và tính đƣợc      . Với mỗi    kẻ tấn 

công thu đƣợc hai khả năng cho      . Nên tổng 

số khả năng cho    là    . Tuy nhiên, theo [8 trg. 

137] chỉ có một nửa trong số các    có       tƣơng 

ứng thuộc đƣờng cong elliptic. Nên chỉ còn     

khả năng cho   . Mặt khác, trong các khả năng đó 

có các điểm               và     
            và ta có                     
(   là biến biểu diễn các khả năng cho điểm   ). 

Do đó kẻ tấn công chỉ phải giữ một trong hai điểm 

đó. Vậy nên chỉ còn     khả năng cho   . Tới 

đây, kẻ tấn công mới chỉ xác định đƣợc các khả 

năng cho   . Muốn tìm ra đƣợc chính xác trạng 

thái bên trong bộ sinh kẻ tấn công phải thực hiện 

tính đầu ra tiếp theo từ tất cả các khả năng đó (tức 

là tính 40 byte đầu ra từ mỗi một trƣờng hợp của 

  ) và đem so sánh đầu ra 40 byte mà hắn biết 

đƣợc từ lúc đầu tiên. Kẻ tấn công chỉ tìm thấy 

trạng thái đúng khi đầu ra mà hắn tính đƣợc trùng 

với đầu ra mà hắn nhận đƣợc từ lúc đầu tiên. Cụ 

thể, kẻ tấn công thực hiện tiếp bƣớc 2 dƣới đây. 

Bƣớc 2: Với mỗi khả năng của   , kẻ tấn 

công tính           (do biết  ) và thực hiện 

tính 40 byte đầu ra theo nhƣ bộ Dual EC thực 

hiện. Tức tính       sau đó ghép lại và lấy 40 byte 

đầu ra (xem Hình 4). Kẻ tấn công sẽ so sánh 40 

byte mà nó nhận đƣợc từ lúc đầu tiên với 40 byte 

mà nó vừa mới sinh ra. Nếu so khớp thì kẻ tấn 

công đã khôi phục đƣợc đúng trạng thái bên trong 

của bộ sinh. Cụ thể, kẻ tấn công biết đƣợc          

và      . 

 Từ đây, do đã biết đƣợc chính xác trạng thái 

   trong bộ sinh Dual EC nên kẻ tấn công có thể 

biết đƣợc các đầu ra tiếp theo của bộ Dual EC. 

Các đầu ra tiếp theo có thể là các khóa bí mật 

quan trọng nhƣ khóa bí mật tức thời Diffie–

Hellman và giá trị  ECDSA Nonce. 

C. Sử dụng Dual EC trong thư viện TLS 

Hình 5 mô tả một giao thức bắt tay đƣợc sử 

dụng trong TLS. 

Máy khách  Máy chủ 

Sinh         
       

 

 

 

Sinh khóa bí 

mật tức thời   

                          
→                

 
              
              

                  
←             

                             
→               
                                  
←                

Sinh định 

danh phiên 

(          )

             
khóa bí mật 

tức thời 

(ECDHE sk) 

 , giá trị 

ECDSA 

Nonce. 

Hình 5. TLS với giao thức bắt tay ECDHE                   

và chữ ký ECDSA 
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TLS là một giao thức đƣợc sử dụng rộng rãi 

nhất cho trao đổi qua Internet [4]. Trong TLS sử 

dụng các giao thức bắt tay cho việc sinh các khóa 

phiên tƣơi mới. Đây cũng là các giao thức thích 

hợp cho các tấn công khai thác backdoor nếu sử 

dụng bộ Dual EC. 

Có ba bộ thƣ viện có sử dụng Dual EC là bộ 

sinh mặc định gồm: Windows Schannel, BSAFE-

C và BSAFE-Java. Trong OpenSSL phiên bản 

chuẩn không chứa Dual EC. Tuy nhiên OpenSSL 

chứa một gói đƣợc gọi là OpenSSL FIPS Object 

Module mà khi kết hợp với OpenSSL thì đƣợc 

một thƣ viện chứa Dual EC. Trong khi kết hợp [1] 

đã sửa một số lỗi để đạt đƣợc sự tƣơng thích. Do 

đó [1] gọi đây là OpenSSL-fixed. 
BẢNG 1. CÁC THAM SỐ VÀ THỨ TỰ ĐƢỢC SINH 

TRONG CÁC BỘ THƢ VIỆN 

Bộ thư viện Thứ tự Kích thước 

 

BSAFE-

Java 

Server random 

Khóa bí mật tức thời 

Giá trị ECDSA Nonce 

28 byte 

32 byte 

32 byte 

 

 

BSAFE-C 

Server random || định 

danh phiên 

Khóa bí mật tức thời 

Giá trị ECDSA Nonce 

60 byte 

 

32 byte 

20 byte 

 

 

Windows 

Schannel 

Định danh phiên 

Khóa bí mật tức thời 

Server random 

Giá trị ECDSA Nonce 

32 byte 

40 byte 

32 byte 

32 byte 

 

 

OpenSSL-

fixed 

Định danh phiên 

Server random 

Khóa bí mật tức thời 

Giá trị ECDSA Nonce 

32 byte 

28 byte 

32 byte 

32 byte 

 

Theo yêu cầu cài đặt trong TLS, các bộ thƣ 

viện thực hiện sinh các giá trị giả ngẫu nhiên theo 

thứ tự và kích thƣớc đƣợc mô tả trong Bảng 1: 

Trong [1] đã chỉ ra rằng các cài đặt TLS sử 

dụng BSAFE-C và BSAFE-JAVA là dễ bị khai 

thác nhất do thứ tự các tham số thuận tiện cho 

việc thực hiện tấn công. Mặc dù Windows 

Schannel và OpenSSL-fixed có sử dụng thêm các 

đầu vào bổ sung làm tăng độ phức tạp của tấn 

công. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản 

đƣợc các tấn công khai thác backdoor. 

III. ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC BỘ SINH SỐ GIẢ 

NGẪU NHIÊN DUAL EC TRONG TLS 

Qua các kết quả đánh giá ta thấy rằng không 

nên sử dụng các điểm   và   đƣợc quy định sẵn 

trong NIST SP 800-90A [3] do khả năng chứa 

backdoor trong đó là rất lớn. Tuy vậy, ngƣời sử 

dụng vẫn có thể sử dụng an toàn bộ sinh Dual EC 

với việc lựa chọn một cách thức và cấu trúc hợp 

lý. Dựa trên các phân tích trong [1] và [5] chúng 

tôi đề xuất hai cấu trúc cho bộ sinh Dual EC trong 

TLS. Đề xuất 1 nhằm đảm bảo cho ngƣời sử dụng 

tin tƣởng không có backdoor trong các bộ sinh. 

Trong khi đó, Đề xuất 2 xây dựng một bộ sinh dựa 

trên sửa đổi của OpenSSL-fixed nhằm mục đích 

cho kẻ tấn công không thể khai thác đƣợc 

backdoor cho dù biết đƣợc backdoor đó. 

Đề xuất 1 (Tự sinh các điểm   và  ): Cụ 

thể, ngƣời sử dụng vẫn có thể sử dụng các bộ sinh 

BSAFE-Java, BSAFE-C, Windows Schannel, 

OpenSSL-fixed nhƣng thay vì sử dụng các điểm   

và   đƣợc quy định sẵn trong bộ sinh này thì 

ngƣời sử dụng dùng các điểm   và   do chính 

ngƣời sử dụng tạo ra. Điều này đảm bảo tuyệt đối 

kẻ tấn công không thể biết đƣợc backdoor. Việc 

khai thác bộ sinh này là tƣơng đƣơng với việc giải 

bài toán ECDLP. 

Đề xuất 2 (Sử dụng bộ sinh OpenSSL-

fixedM): Dựa trên cấu trúc bộ sinh OpenSSL-

fixed trong [1]. Chúng tôi đƣa ra một sửa đổi cho 

bộ sinh này. Phiên bản sửa đổi này đƣợc chúng tôi 

gọi là OpenSSL-fixedM. Các sửa đổi này đem lại 

một bộ sinh an toàn hơn nhiều so với bộ sinh ban 

đầu. Cụ thể, trong OpenSSL-fixed khi kẻ tấn công 

biết backdoor thì kẻ tấn công vẫn có thể khai thác 

backdoor để tìm đƣợc hết các trạng chính xác bên 

trong bộ sinh (cho dù có thể cần một chi phí lớn). 

Tuy nhiên, trong bộ sinh OpenSSL-fixedM mà 

chúng tôi đề xuất thì kẻ tấn công không thể khai 

thác đƣợc backdoor đó. Hơn nữa, do chỉ thay đổi 

trình tự cập nhật trạng thái nên độ tiện dụng và 

hiệu quả của bộ sinh đề xuất vẫn đƣợc đảm bảo. 

 Hình 6 và Hình 7 tƣơng ứng mô tả cấu trúc 

của bộ sinh OpenSSL-fixed và bộ sinh OpenSSL-

fixedM đƣợc chúng tôi đề xuất. Trong đó, 

OpenSSL-fixed bắt đầu từ mầm    còn OpenSSL-

fixed bắt đầu từ mầm   . Mục đích đánh số nhƣ 

vậy nhằm cho thấy rõ các khác biệt và giống nhau 

của hai bộ sinh. 

 
Hình 6. Bộ sinh OpenSSL-fixed 
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Hình 7. Bộ sinh OpenSSL-fixedM đƣợc đề xuất 

Một số điểm chung của hai bộ sinh: 

•  Sử dụng Dual EC với đầu vào bổ sung. 

• Sinh các đầu ra có kích thƣớc giống nhau 

gồm: Server random 28 byte, khóa bí mật 

tức thời (ECDHE sk) 32 byte và giá trị 

nonce ECDSA 32 byte. 

 Mục đích của việc sử dụng đầu vào bổ sung 

làm tăng đáng kể độ phức tạp của tấn công nhƣng 

không làm ảnh hƣởng nhiều đến hiệu suất thực thi 

của bộ sinh.  

  BẢNG 2. MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC CỦA HAI BỘ SINH 

Điểm khác OpenSSL-fixed OpenSSL-

fixedM 

Định danh phiên 

(session ID) 32 

byte 

Đƣợc sinh trong 

bộ sinh. 

Không đƣợc 

sinh trong bộ 

sinh. 

Trình tự cập nhật 

trạng thái từ Server 

random sang 

ECDHE sk 

         . 
  
              

  
              
         . 

Trong OpenSSL-fixedM, không sinh định 

danh phiên có kích thƣớc 32 byte nhằm tránh tấn 

công cơ bản. Trong TLS sử dụng bộ sinh 

OpenSSL-fixedM, định danh phiên có thể là một 

ghép nối của các thành phần thông điệp khác trong 

giao thức. Chẳng hạn, ghép Server random  với 

định danh của các bên tham gia. Điều này vẫn đảm 

bảo tính tƣơi mới của định danh phiên do Server 

random là tƣơi mới. Cách thức không sinh định 

danh phiên trong cùng một bộ sinh cũng đã đƣợc 

sử dụng trong các bộ sinh khác chẳng hạn nhƣ bộ 

BSAFE-JAVA. 

Mục đích của việc thay đổi trình tự cập nhật 

trạng thái nhằm cho kẻ tấn công không thể khai 

thác đƣợc backdoor. Dƣới đây là mô tả chi tiết của 

các bộ sinh cũng nhƣ các phân tích lý do cụ thể 

cho các sửa đổi trên. 

Mô tả bộ sinh OpenSSL-fixed: 

• Sinh định danh phiên (Session ID) (32 byte): 

Bắt đầu từ mầm   , tính 

              ,          ,    

      ,          ,           Lập một 

khối 60 byte bằng cách lấy 30 byte của    

ghép với 30 byte của   . Định danh phiên 32 

byte thu đƣợc bằng cách bỏ đi 28 byte ít ý 

nghĩa nhất của khối 60 byte.  

• Sinh Server random (28 byte): Tính    
      ,               ,          , 
         . Bỏ đi 2 byte có ý nghĩa nhất và 

2 byte ít ý nghĩa nhất của     Khi đó ta đƣợc 

Server random 28 byte cần sinh. 

• Sinh khóa bí mật tức thời (ECDHE sk) (32 

byte): Tính              
            . Sau đó tính 32 byte tƣơng tự 

nhƣ trong định danh phiên. 

• Sinh ECDSA Nonce (32 byte): Tƣơng tự 

nhƣ cách sinh ECDHE sk. 

Mô tả bộ sinh OpenSSL-fixedM:  
• Sinh Server random (28 byte): Tƣơng tự nhƣ 

OpenSSL-fixed. 

• Sinh khóa bí mật tức thời (ECDHE sk) 32 

byte: OpenSSL-fixedM chỉ khác trong hoán 

đổi trình tự cập nhật trạng thái còn lại cách 

thức sinh là giống với OpenSSL-fixed. Cụ thể, 

 
OpenSSL-fixed OpenSSL-fixedM 

          
               

               
          

Tiếp theo, tính             và lấy 32 byte đầu 

ra tƣơng tự nhƣ OpenSSL-fixed. 

• Sinh ECDSA Nonce 32 byte: Thực hiện tƣơng 

tự nhƣ sinh ECDHE sk trong OpenSSL-fixed. 

Phân tích cụ thể lý do sử dụng điểm chung 

và các điểm khác trong OpenSSL-fixedM 

Điểm chung giữa hai bộ sinh: 

 Sử dụng Dual EC với đầu vào bổ sung: Việc 

sử dụng Dual EC với đầu vào bổ sung làm tăng 

đáng kể độ phức tạp của tấn công nhƣng không 

ảnh hƣởng nhiều đến thời gian thực hiện của bộ 

sinh. Đầu vào bổ sung trong OpenSSL-fixed và 

OpenSSL-fixedM là một chuỗi đƣợc xây dựng duy 

nhất bởi hàm                    trƣớc mỗi lần 

truy vấn cho các giá trị ngẫu nhiên và đƣợc ký hiệu 

là     . Đầu vào bổ sung      có cấu trúc nhƣ 

sau:      (thời gian theo giây || thời gian theo 

 sec || counter || pid). 

Mỗi thành phần trong      là 4 byte nên      

là 16 byte. Với các hệ thống dựa trên Linux trƣờng 

―thời gian‖ đƣợc tính theo đơn vị giây bằng việc sử 

dụng               . Trƣờng ―counter‖ là một 

bộ đếm đƣợc thiết lập bằng 0 khi thiết lập bộ sinh 

và tăng với mỗi lần gọi hàm 

                  . Trƣờng ―pid‖ trả lại từ 

        . Kẻ tấn công muốn biết đƣợc      thì 
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không có cách nào khác là hắn phải vét cạn tất cả 

các trƣờng hợp có thể của       Do trong cấu trúc 

quy định của TLS thời gian theo giây thực sự đã 

đƣợc chuyển nhƣ một phần thêm của Server 

random nên trong      kẻ tấn công chỉ cần phải 

đoán ― sec‖, ―counter‖ và ―pid‖. Dƣới những giả 

thiết về hệ điều hành và số lƣợng kết nối có thể 

đƣợc xử lý bởi máy chủ thì có     khả năng cho 

 sec,     cho pid (hệ điều hành Linux) và    khả 

năng cho bộ counter (    ). Do đó có nhiều 

nhất               khả năng của     . Việc bổ 

sung thêm      làm độ phức tạp của tấn công tăng 

lên. Khi này độ phức tạp phụ thuộc vào hai yếu tố: 

tấn công cơ bản và số ứng viên của     . Chú ý 

rằng sau khi kẻ tấn công có thể khôi phục đƣợc 

chuỗi      cho kết nối đầu tiên thì hắn có thể dễ 

dàng hơn để đoán có chuỗi      tiếp theo. Ví dụ, 

kẻ tấn công phải vét cạn     trƣờng hợp của 

     . Tuy nhiên sau khi biết đƣợc chính xác 

      thì công việc xác định      ,       và 

      sẽ đơn giản hơn do đã biết đƣợc thành phần 

    và counter từ       nên kẻ tấn công chỉ phải 

đoán     . Do đây là thời gian trong bộ sinh nên 

khoảng thời gian tính toán rất nhanh          . 

Do vậy kẻ tấn công chỉ phải vét cạn     trƣờng 

hợp có thể của      ,      và      . 

Kích thước đầu ra: Kích thƣớc đầu ra của hai 

bộ sinh là giống nhau là do OpenSSL-fixedM chỉ 

là một sửa đổi dựa trên OpenSSL-fixed. Mặt khác, 

đây cũng là kích thƣớc yêu cầu trong TLS nên 

chúng tôi không thay đổi kích thƣớc các đầu ra này. 

Điểm khác giữa hai bộ sinh: 

Định danh phiên (Session ID) 32 byte: Định 

danh phiên có chiều dài 32 byte nên kẻ tấn công có 

thể dễ ràng thực hiện tấn công cơ bản để tìm lại 

đƣợc các trạng thái chính xác bên trong của bộ 

sinh. Cụ thể, trong  bộ sinh OpenSSL-fixed định 

danh phiên có 32 byte trong đó có 30 byte của    

và 2 byte của    (Hình 8). Kẻ tấn công đoán    32 

byte từ 30 byte đã biết. Với giả thiết là biết 

backdoor   trong phƣơng trình     , kẻ tấn 

công tính                  và    
        ở đây            . Sau đó so sánh 2 

byte tính đƣợc ở mỗi trƣờng hợp của    với 2 byte 

ban đầu nhận đƣợc. Từ đó kẻ tấn công có thể biết 

đƣợc chính xác trạng thái       và   . Kết hợp với 

việc vét cạn các khả năng của                   

kẻ tấn công sẽ thực hiện tính các trạng thái tƣơng 

tự nhƣ bộ sinh để sinh ra các giá trị nhƣ ECDHE 

sk và ECDSA Nonce. 

 

Hình 8. Tấn công cơ bản xuất phát từ Session ID 

trên OpenSSL-fixed 

Do trong bộ sinh OpenSSL-fixedM không sinh 

ra định danh phiên có kích thƣớc 32 bit nên có thể 

tránh đƣợc kiểu tấn công này. Ngoài ra, nếu ta sử 

dụng định danh phiên có kích thƣớc 28 bit và áp 

dụng cách hoán đổi trình tự cập nhật trạng thái thì 

ta có một bộ sinh an toàn mới. Tuy nhiên, điều này 

lại phải thay đổi độ dài định danh phiên đƣợc quy 

định trong TLS. 

Hoán đổi trình tự cập nhật trạng thái từ 

Server random sang ECDHE sk: Ý tƣởng hoán 

đổi xuất phát từ cách dùng đầu vào bổ sung trong 

Dual EC. Cụ thể, có hai cách dùng chính với đầu 

vào bổ sung là Dual EC 2006 và Dual EC 2007.  

Hình 9. Tấn công cơ bản xuất phát từ                          

Server random trên OpenSSL-fixed 

Cách dùng Dual EC 2007 là đƣợc sử dụng 

trong OpenSSL-fixed, tức trạng thái đƣợc cập 

nhật bằng cách nhân với điểm   sau đó mới cộng 

xor với giá trị băm của hàm bổ sung (   
      ,              )). Với cách dùng này 

thì kẻ tấn công vẫn có thể thực hiện khai thác 

backdoor. Tuy nhiên, trong Dual EC 2006 trạng 

thái đƣợc cập nhật bằng cách cộng xor với giá trị 

băm của đầu vào bổ sung sau đó mới nhân với 

điểm   (                         ). Cụ 

thể, trong tấn công lên OpenSSL-fixed (Hình 9), 

kẻ tấn công sẽ đoán    có độ dài 32 byte từ 28 

byte Server random. Do           
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              , ở đây               nên 

kẻ tấn công có thể sử dụng backdoor   để tính 

đƣợc    từ   . Kẻ tấn công có thể tính    
            bằng cách vét cạn các khả năng 

của       và thực hiện tính toán nhƣ bộ sinh để 

tìm ra các trạng thái khác. 

 
Hình 10. Tấn công cơ bản xuất phát từ                   

Server random trên OpenSSL-fixedM 

Trong tấn công lên OpenSSL-fixedM (Hình 

10), kẻ tấn công không thể áp dụng backdoor   để 

tính    từ    do                      . 
Mặt khác, do không tính đƣợc    nên kẻ tấn công 

cũng không thể tính đƣợc          . Do đó kẻ 

tấn công cũng không thể tính đƣợc các trạng thái 

khác của bộ sinh. Nói cách, bộ sinh vẫn an toàn 

cho dù kẻ tấn công biết backdoor. 

Trong bộ sinh OpenSSL-fixedM, kẻ tấn công 

chỉ có thể xuất phát tìm ngƣợc trạng thái của bộ 

sinh từ Server random do khóa bí mật tức thời 

ECDHE sk đã đƣợc ẩn dƣới khóa công khai và 

ECDSA Nonce đã đƣợc ẩn dƣới chữ ký ECDSA 

nên bộ sinh không cần hoán đổi trình tự cập nhật 

trạng thái từ ECDHE sk sang ECDSA Nonce. 

Độ phức tạp của tấn công khai thác 

backdooor: 

Theo [1], chi phí trong trƣờng hợp khó nhất để 

kẻ tấn công có thể phá đƣợc bộ sinh OpenSSL-

fixed là:    (     )     (   )          . 

Trong đó,    là chi phí thực hiện phép nhân điểm 

cố định (các điểm này đã đƣợc lập bảng tính sẵn) 

và    là chi phí cho thực hiện phép nhân điểm biến 

(các điểm này không thuộc bảng tính sẵn). 

Trong bộ sinh OpenSSL-fixedM, do không sử 

dụng đƣợc lợi thế của việc biết backdoor nên để 

phá đƣợc bộ sinh kẻ tấn công phải có khả năng giải 

đƣợc bài toán ECDLP. 

IV. KẾT LUẬN 

Trong bài báo này, chúng tôi đã trình bày hai 

đề xuất trong việc thiết kế bộ sinh bit ngẫu nhiên 

tất định đƣờng cong elliptic đối ngẫu. Đề xuất 1 

thay các điểm   và   mặc định trong các bộ sinh 

bằng các điểm   và   mới do ngƣời sử dụng tạo 

ra. Với các này ta vẫn có thể sử dụng an toàn các 

bộ sinh cũ nhƣ BSAFE-C, BSAFE-Java, 

OpenSSL-fixed và Windows Schannel. Trong khi 

đó đề xuất thứ 2 dựa trên sửa đổi bộ sinh 

OpenSSL-fixed nhằm đƣa ra một bộ sinh mà kể 

tấn công không thể khai thác đƣợc gì từ việc biết 

backdoor trong đó. Các phân tích lý do lựa chọn 

và độ an toàn dƣới các tấn công lên 2 đề xuất cũng 

đã đƣợc chúng tôi trình bày trong bài báo này. 
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mã tại Học viện Kỹ thuật Mật mã 

năm 2000 và 2007. Nhận bằng Tiến sĩ Toán học tại 

Viện Khoa học Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng 

năm 2015. 

Hƣớng nghiên cứu hiện nay: Mật mã khóa công 

khai và tiêu chuẩn mật mã. 

ThS. Khúc Xuân Thành 

Đơn vị công tác: Viện Khoa học - 

Công nghệ Mật mã, Ban Cơ yếu 

Chính phủ, Hà Nội. 

Email: khucxuanthanh@gmail.com 

Nhận bằng Cử nhân và Thạc sỹ Toán 

học tại Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2013 và 2017. 

Hƣớng nghiên cứu hiện nay: Mật mã khóa công khai  

mailto:tiendq77@gmail.com

