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STRESZCZENIE
Artyku³ przybli¿a techniki selektywnej dystrybucji kryptograficznego klucza grupowego w kanale rozsiewczym
ze stratami. Stanowi on wprowadzenie do klasy schematów Self-healing Group Key Distribution Schemes
(SH-GKDS). Przedstawiono w nim najwa¿niejsze mechanizmy wykorzystywane w projektowaniu schematów
SH-GKDS, k³ad¹c nacisk na analizê ich w³aciwoci pod k¹tem bezpieczeñstwa, skalowalnoci oraz czasu
dzia³ania systemu stosuj¹cego schemat SH-GKDS.
S³owa kluczowe: bezpieczna komunikacja grupowa, dystrybucja klucza kryptograficznego, selektywna dystrybucja klucza

ABSTRACT
Analysis of Self-healing Group Key Distribution Schemes (SH-GKDS)
The paper presents techniques for selective group key distribution over an unreliable broadcast channel.
It provides introduction to Self-healing Group Key Distribution Schemes (SH-GKDS), including guidelines for
scheme design and analysis. The most important mechanisms used in SH-GKDS are described and analysed
in terms of security, scalability and system life-time.
Key words: secure group communications, group key distribution, selective key distribution

1. Schematy SH-GKDS
W ostatnich latach obserwuje siê wzrost zainteresowania komunikacj¹ grupow¹ ze wzglêdu na liczne zastosowania takiego modelu komunikacji. W literaturze naukowej obecne s¹ nurty badawcze, które podejmuj¹
próbê odpowiedzi na potrzebê wprowadzenia ochrony
komunikacji grupowej dla uzyskania bezpieczeñstwa
komunikacji pomiêdzy cz³onkami grupy. W szczególnoci, mo¿e byæ ona chroniona przy u¿yciu efektywnych,
wydajnych obliczeniowo technik opartych na wspó³dzielonym, symetrycznym kluczu grupowym. Niestety,
raz ustanowiony klucz powinien podlegaæ okresowej
wymianie w celu przeciwdzia³ania próbom kryptoanalizy. Tak¿e w przypadku zmiany sk³adu grupy klucz powinien podlegaæ natychmiastowej wymianie, aby nie
naraziæ cz³onków grupy na utratê bezpieczeñstwa. Wymianê klucza mo¿na realizowaæ poprzez wprowadzenie systemów do selektywnej dystrybucji kryptograficznego klucza grupowego. Jednym z najbardziej obiecuj¹cych rozwi¹zañ w tej dziedzinie jest klasa schematów Self-healing Group Key Distribution Schemes
(SH-GKDS).
Schematy SH-GKDS przeprowadzaj¹ selektywn¹ dystrybucjê klucza grupowego za porednictwem kana³u
rozsiewczego, w którym mog¹ nastêpowaæ straty pakietów. S¹ one dostosowane do du¿ych i dynamicznych
grup multicastowych. W schematach SH-GKDS czas
jest podzielony na epoki nazywane sesjami. Na pocz¹tku ka¿dej sesji wêze³ zarz¹dzaj¹cy transmituje wiadomoæ rozsiewcz¹, w celu dostarczenia klucza grupowego do wszystkich cz³onków grupy. Ka¿dy uprawniony
u¿ytkownik wylicza klucz grupowy na podstawie ode26

branej wiadomoci i pewnych prywatnych informacji.
Wa¿n¹ w³aciwoci¹ schematu jest odpornoæ na straty wiadomoci. W przypadku gdy która z wiadomoci
rozsiewczych zostanie utracona, u¿ytkownicy s¹ w stanie wyliczyæ klucz sesyjny dystrybuowany w utraconej
wiadomoci, na podstawie wiadomoci odebranych
w kolejnych sesjach, bez wysy³ania ¿¹dania retransmisji do wêz³a zarz¹dzaj¹cego.
Struktura artyku³u jest nastêpuj¹ca. W dalszej czêci
rozdzia³u 1 opisano ogólny model schematu SH-GKDS
oraz najwa¿niejsze kryteria analizy schematów. W rozdziale 2 przedstawiono schemat bazowy wraz z analiz¹
jego najwa¿niejszych w³aciwoci. Rozdzia³ 3 zawiera
opis i analizê wybranych ulepszeñ, prezentowanych
w odniesieniu do schematu bazowego. Rozdzia³ 4 stanowi podsumowanie pracy. W artykule czêsto stosowane s¹ symbole, w celu zwiêkszenia przejrzystoci
opisów (przyjêta notacja  tab. 1).

1.1. Architektura sieci
Schematy SH-GKDS stosowane s¹ w sieciach o architekturze przedstawionej na rysunku 1. Sieæ sk³ada siê
z pojedynczego wêz³a zarz¹dzaj¹cego (GM) oraz du¿ego zbioru wêz³ów u¿ytkowników (U). Wêze³ zarz¹dzaj¹cy dysponuje du¿ymi zasobami sprzêtowymi, takimi jak pamiêæ czy moc obliczeniowa. Natomiast wêz³y
u¿ytkowników maj¹ silnie ograniczone zasoby sprzêtowe. Komunikacja odbywa siê za porednictwem kana³u
rozsiewczego ze stratami. GM transmituje wiadomoci
broadcastowe, które s¹ odbierane przez wszystkich
u¿ytkowników. Ze wzglêdu na mobilnoæ wêz³ów oraz
b³êdy medium transmisyjnego, niektóre wiadomoci
mog¹ zostaæ utracone. Retransmisja wiadomoci po-

winna byæ stosowana jedynie w uzasadnionych przypadkach, poniewa¿ jest ona kosztowna i wymaga po³¹czenia zwrotnego od odbiorców do GM, które mo¿e byæ
niedostêpne.
Podzbiór wêz³ów G ⊆ U tworzy grupê multicastow¹. Ma
ona dynamiczny sk³ad, mo¿liwe jest dodawanie nowych
u¿ytkowników lub usuwanie istniej¹cych u¿ytkowników.
G³ównym celem prezentowanych systemów jest zapewnienie bezpieczeñstwa komunikacji pomiêdzy GM
a wêz³ami nale¿¹cymi do grupy multicastowej G. Komunikacja jest chroniona przez szyfrowanie i uwierzytelnianie wiadomoci, z u¿yciem wspó³dzielonego
symetrycznego klucza grupowego K. Zastosowanie
wspó³dzielonego klucza jest wygodne, ale mo¿e on zostaæ ujawniony przez u¿ytkowników opuszczaj¹cych
grupê, lub cz³onków grupy przechwyconych przez atakuj¹cych oraz jest nara¿ony na kryptoanalizê. Dlatego
czêsta wymiana wspó³dzielonego klucza jest konieczna
do osi¹gniêcia wysokiego poziomu bezpieczeñstwa.
Klucz powinien podlegaæ wymianie w przypadku zmiany sk³adu grupy G, a tak¿e periodycznej wymianie,
w celu zmniejszenia iloci danych dostêpnych do kryptoanalizy.
Czêst¹ wymianê wspó³dzielonego klucza mo¿na zrealizowaæ poprzez zastosowanie bezpiecznego systemu
selektywnej dystrybucji kluczy grupowych, z GM pe³ni¹cym rolê zaufanej strony trzeciej (Trusted Third Party).

sowanie w systemach wojskowych oraz systemach
bezpieczeñstwa publicznego.
Przyjêta notacja wraz z wyjanieniami zosta³a podana
w tabeli 1.
Tabela 1
Notacja stosowana w opisie schematów SH-GKDS
GM

wêze³ zarz¹dzaj¹cy

U

zbiór wszystkich u¿ytkowników
nale¿¹cych do sieci

Ui

i-ty u¿ytkownik

Kj

klucz sesyjny dystrybuowany w sesji j

Bj

wiadomoæ rozsiewcza transmitowana w sesji j

Si

klucz personalny u¿ytkownika Ui

Gj

zbiór pe³noprawnych cz³onków
grupy multicastowej w sesji j

Rj

zbiór u¿ytkowników wykluczonych
z grupy w sesji j

R<1, j>

zbiór wszystkich u¿ytkowników wykluczonych
w sesji j lub wczeniej, tj.
R<1, j> = Rj ∪ Rj–1 ∪ ... ∪ R2

IU

zbiór indeksów przypisanych wszystkim
u¿ytkownikom nale¿¹cym do sieci, gdzie xi
jest przypisany u¿ytkownikowi Ui, tj.
IU = { xi ∈ Fq } Ui ∈U

IG j

zbiór indeksów przypisanych wszystkim cz³onkom
grupy Gj, tj. IG j = { xi ∈ Fq } Ui ∈G j

IR j

zbiór indeksów przypisanych u¿ytkownikom wykluczonym w sesji j , tj. IR j = { xi ∈ Fq } Ui ∈R j

IR<1, j >

zbiór indeksów przypisanych u¿ytkownikom wykluczonym w sesji j lub wczeniej, tj.
IR<1, j > = IR j ∪ ∈ IR j −1 ∪ K ∪ IR2

t

maksymalna liczba u¿ytkowników, których
mo¿na wykluczyæ z grupy

m

maksymalna liczba sesji

1.3. Ogólny model systemu SH-GKDS
Rys. 1. Architektura sieci

1.2. Zastosowania schematów SH-GKDS
Schematy SH-GKDS mog¹ byæ stosowane w dowolnych sieciach z kana³em rozsiewczym, w których wystêpuje scentralizowane zarz¹dzanie. S¹ one dobrze
dopasowane do ochrony grup multicastowych w sieciach bezprzewodowych, np. w sieciach sensorowych,
sieciach komórkowych i innych. Mog¹ byæ równie¿ u¿ywane w systemach transmisji rozsiewczej, takich jak:
radio, telewizja satelitarna, telewizja kablowa, pay-perview TV oraz serwisy informacyjne. Ze wzglêdu na
du¿¹ niezawodnoæ oraz wysoki poziom bezpieczeñstwa, schematy SH-GKDS mog¹ tak¿e znaleæ zasto-

W schematach SH-GKDS czas istnienia grupy multicastowej jest podzielony na epoki zwane sesjami. W ka¿dej sesji u¿ywany jest inny klucz grupowy, nazywany kluczem sesyjnym (rys. 2). Sk³ad grupy multicastowej mo¿e ulegaæ zmianie w kolejnych sesjach. Na pocz¹tku sesji j, wêze³ zarz¹dzaj¹cy przeprowadza dystrybucjê nowego klucza grupowego Kj do wszystkich
u¿ytkowników nale¿¹cych do grupy Gj. Czas trwania
pojedynczej sesji jest wyznaczany przez GM w zale¿noci od zmian w sk³adzie grupy multicastowej oraz
zachowania wêz³ów, a tak¿e na podstawie przyjêtej polityki bezpieczeñstwa. Aby bezpiecznie usun¹æ u¿ytkownika Ui z grupy multicastowej Gj, trzeba rozpocz¹æ
now¹ sesjê j + 1, w której u¿ytkownicy nale¿¹cy do grupy Gj+1 = Gj\{Ui} bêd¹ stosowaæ nowy klucz Kj+1do
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ochrony komunikacji grupowej, który jest niedostêpny
dla Ui. Bezpieczne dodanie nowego u¿ytkownika równie¿ wymaga rozpoczêcia nowej sesji, aby uniemo¿liwiæ mu dostêp do wiadomoci wymienianych przed
przyjêciem go do grupy. Ponadto klucz sesyjny powinien byæ odwie¿any z pewn¹ minimaln¹ czêstotliwoci¹, gwarantuj¹c¹, ¿e atakuj¹cy nie bêdzie w stanie
zebraæ wystarczaj¹cej iloci danych potrzebnych do
przeprowadzenia skutecznej kryptoanalizy. Dlatego wybór d³ugoci sesji stanowi kompromis pomiêdzy obci¹¿eniem wynikaj¹cym z czêstej dystrybucji kluczy oraz
wymaganym poziomem bezpieczeñstwa.

Schematy dystrybucji kluczy grupowych nale¿¹ce do
klasy Self-healing Group Key Distribution Schemes
(SH-GKDS) maj¹ nastêpuj¹ce w³aciwoci:






Rys. 2. Podzia³ czasu na sesje

Na pocz¹tku ka¿dej sesji j wêze³ narz¹dzaj¹cy GM
transmituje wiadomoæ rozsiewcz¹ Bj, aby dostarczyæ
nowy klucz sesyjny Kj do wszystkich u¿ytkowników nale¿¹cych do grupy Gj. Poniewa¿ Bj jest przesy³ana za
porednictwem kana³u rozsiewczego, mo¿e byæ ona
odebrana przez wszystkie wêz³y nale¿¹ce do U, równie¿ wêz³y nieuprawione do poznania Kj. Dlatego Kj
musi byæ ukryte w Bj za pomoc¹ dodatkowych danych
maskuj¹cych, aby zapobiec nieuprawnionemu dostêpowi do Kj.

selektywna dystrybucja klucza grupowego 
dystrybucja klucza Kj jest przeprowadzana w taki
sposób, ¿e tylko pe³noprawni cz³onkowie grupy Gj
s¹ w stanie wyliczyæ Kj,
dynamiczne wykluczanie u¿ytkowników  istnieje
mo¿liwoæ usuniêcia z grupy dowolnego u¿ytkownika,
dynamiczne przy³¹czanie nowych u¿ytkowników 
istnieje mo¿liwoæ dodawania nowych u¿ytkowników w trakcie dzia³ania systemu,
zdolnoæ self-healing  schemat jest odporny na
b³êdy komunikacyjne dziêki wprowadzeniu redundancji w wiadomociach Bj.

Schemat SH-GKDS sk³ada siê zwykle z czterech podstawowych procedur, wykonywanych w kolejnoci
przedstawionej na rysunku 3. S¹ to:
Setup: GM generuje klucz personalny Si dla ka¿dego u¿ytkownika Ui nale¿¹cego do grupy multicastowej i dostarcza go za pomoc¹ bezpiecznego
kana³u komunikacyjnego. Klucz personalny Si
stanowi sekretn¹ informacjê, znan¹ jedynie wêz³owi Ui i u¿ywan¹ przez niego do odzyskiwania przysz³ych kluczy sesyjnych z odebranych wiadomoci
rozsiewczych. Wêz³y mog¹ byæ wyposa¿one w klucze personalne przed wdro¿eniem systemu, albo
w trakcie przy³¹czania siê do grupy multicastowej.





Broadcast: W sesji j wêze³ zarz¹dzaj¹cy tworzy
i transmituje wiadomoæ Bj o nastêpuj¹cych w³aciwociach:
° ka¿dy cz³onek grupy Ui ∈ Gj jest w stanie wyliczyæ z niej klucz grupowy Kj,




° pozosta³e wêz³y nie s¹ w stanie uzyskaæ z niej
¿adnych u¿ytecznych informacji na temat Kj.
Session key calculation: Ka¿dy Ui ∈ Gj u¿ywa swojego klucza personalnego Si do wyliczenia Kj z odebranej wiadomoci rozsiewczej: Kj = η(Bj, Si).
Self-healing: U¿ytkownik Ui, bêd¹cy pe³noprawnym cz³onkiem grupy, który poprawnie odebra³
dwie wiadomoci Bl oraz Br, takie ¿e l < r, jest
w stanie odzyskaæ wszystkie klucze sesyjne Kl, ..., Kr,
wyliczaj¹c: Kj = ζ(Bl, Br, Si), gdzie l ≤ j ≤ r.

1.4. Kryteria analizy schematów

Rys. 3. Schemat blokowy systemu SH-GKDS
(ród³o [27])
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Istniej¹ce rozwi¹zania stanowi¹ zwykle kompromis pomiêdzy: skalowalnoci¹, bezpieczeñstwem oraz czasem dzia³ania systemu. Skalowalnoæ systemu jest
okrelona przez obci¹¿enie komunikacyjne powodowane przez dzia³aj¹cy schemat dystrybucji kluczy oraz
przez wymagania pamiêciowe stawiane wêz³om u¿yt-

kowników. Jako metrykê obci¹¿enia komunikacyjnego
przyjmuje siê rozmiar wiadomoci rozsiewczej, natomiast metryk¹ wymagañ pamiêciowych jest rozmiar
klucza personalnego przechowywanego przez u¿ytkownika. Czas ¿ycia systemu jest wyznaczony przez
maksymaln¹ liczbê sesji oraz maksymaln¹ liczbê u¿ytkowników których mo¿na wykluczyæ z grupy.
Analiza bezpieczeñstwa schematów SH-GKDS sprowadza siê zwykle do weryfikacji poufnoci dystrybuowanego klucza. Przyjmijmy, ¿e m oznacza maksymaln¹ liczbê sesji, a t jest parametrem okrelaj¹cym
gwarantowany poziom bezpieczeñstwa systemu. Schemat jest traktowany jako bezpieczny, jeli wykazuje nastêpuj¹ce w³aciwoci:







t-forward secrecy  dowolny zbiór R<1,j> ⊆ U sk³adaj¹cy siê z u¿ytkowników wykluczonych z grupy
przed oraz w trakcie sesji j, taki ¿e |R<1,j>| ≤ t, nie
jest w stanie wspó³pracuj¹c ze sob¹ wyliczyæ ¿adnego z przysz³ych kluczy grupowych Kj, ..., Km.

personalne u¿ytkowników nie s¹ wybierane w sposób
losowy, lecz s¹ ze sob¹ powi¹zane, co pozwala na
osi¹gniêcie kompromisu pomiêdzy bezpieczeñstwem
a wprowadzanym obci¹¿eniem komunikacyjnym. Wszystkie opisywane obliczenia s¹ prowadzone na ciele
skoñczonym Fq, gdzie q jest du¿¹ liczb¹ pierwsz¹.
Schemat 3 zaprezentowany w [3], nazywany w dalszej
czêci artyku³u schematem bazowym, mo¿e byæ opisany w nastêpuj¹cy sposób:





t-backward secrecy  dowolny zbiór J<j+1,m> ⊆ U
sk³adaj¹cy siê z u¿ytkowników dodanych do grupy
po sesji j, taki ¿e |J<j+1,m>| ≤ t, nie jest w stanie
wspó³pracuj¹c ze sob¹ wyliczyæ ¿adnego z przesz³ych kluczy grupowych K1, ..., Kj.
t-collusion resistance  przy zak³o¿eniu ¿e R<1,l> ⊆ U
jest zbiorem u¿ytkowników wykluczonych z grupy
przed sesj¹ oraz w trakcie sesji l, natomiast
J<r+1,m> ⊆ U jest zbiorem u¿ytkowników dodanych
do grupy po sesji r, oraz ¿e |R<1,l> ∪ J<r+1,m| ≤ t, to
wspó³pracuj¹ca koalicja tych zbiorów nie jest
w stanie wyliczyæ ¿adnego z kluczy grupowych
Kl, ..., Kr.

Broadcast: W sesji j wêze³ zarz¹dzaj¹cy wybiera zbiór
losowych unikalnych indeksów Wj = {w1,..., wt} ⊆ Fp,
⊆ Wj, IG ∩ Wj = ∅ oraz 0 ∉ Wj.
taki ¿e |Wj | = t, IR
<1,j>
j
Nastêpnie GM wylicza pojedynczy fragment danych

b j = ⎡ z j = K j + s j (0), {( wl , s j ( wl ))}wl ∈W j ⎤
⎣
⎦
oraz transmituje wiadomoæ rozsiewcz¹

B j = ⎡⎣b j , b j −1...., b1 ⎤⎦



Session key calculation: Ka¿dy u¿ytkownik Ui ∈ Gj,
który poprawnie odebra³ wiadomoæ Bj, jest w stanie wyliczyæ klucz sesyjny Kj wed³ug nastêpuj¹cej
procedury:
° Odzyskuje wartoæ sj(0) przez interpolacjê Lagrange'a na podstawie t punktów
{(w l , s j (w l ))}w l ∈W j otrzymanych w bj, oraz pojedynczego punktu (xi, sj(xi)) zawartego w jego
kluczu personalnym.

2. Schemat bazowy
Pierwszy schemat SH-GKDS zosta³ zaproponowany
przez Staddon i in. w pracy [1]. Nastêpnie zosta³ on
ulepszony i znacznie uproszczony przez Liu i in. w publikacji [2] oraz Blundo i in. w artykule [3]. Schematy te
stanowi¹ podstawê licznych dalszych prac, maj¹cych
na celu poprawê w³aciwoci systemów dystrybucji kluczy grupowych. W naszym artykule pos³u¿ymy siê
schematem [3] jako punktem wyjcia do opisu i analizy
najwa¿niejszych rozwi¹zañ zaproponowanych w tej
dziedzinie.
Schemat zaproponowany przez Blundo i in. opiera siê
na arytmetyce wielomianowej. Wykorzystuje on wielomiany stopnia t zdefiniowane na ciele skoñczonym Fq,
aby osi¹gn¹æ selektywn¹ dystrybucjê kluczy sesyjnych.
Zastosowanie wielomianów pozwala na zmniejszenie
iloci danych, które musz¹ byæ wytransmitowane w celu
bezpiecznego dostarczenia materia³u do wyliczenia
klucza sesyjnego do uprawnionych wêz³ów. Klucze

Setup: GM generuje w losowy i niezale¿ny sposób
m wielomianów maskuj¹cych s1(x), ..., sm(x) ∈ Fq[x],
z których ka¿dy jest stopnia t, oraz m kluczy sesyjnych K1, ..., Km ∈ Fq. Nastêpnie przypisuje ka¿demu u¿ytkownikowi Ui ∈ U losowy indeks xi ∈ Fq.
W trakcie inicjalizacji systemu ka¿dy cz³onek grupy
Ui ∈ G1 otrzymuje od GM swój klucz personalny
Si = [xi, s1(xi), ..., sm(xi)] za porednictwem bezpiecznego kana³u komunikacyjnego.



° Wylicza klucz sesyjny Kj = zj  sj(0).
Self-healing: U¿ytkownik Ui, który poprawnie odebra³ wiadomoæ Bj, jest w stanie odzyskaæ brakuj¹cy klucz sesyjny Kl, dystrybuowany w dowolnej poprzedniej sesji l ≤ j, jeli tylko by³ on pe³noprawnym
cz³onkiem grupy Gl, poniewa¿ Bj zawiera bl.

Schemat zak³ada, ¿e mo¿na przewidzieæ maksymaln¹
liczbê sesji, jaka bêdzie potrzebna w trakcie dzia³ania
systemu oraz maksymaln¹ liczbê u¿ytkowników, których bêdzie mo¿na wykluczyæ z grupy. Maksymalna
liczba sesji, oznaczana parametrem m, wp³ywa na
liczbê wielomianów maskuj¹cych sj(x), a tym samym
liczbê punktów sj(xi) zawartych w kluczu personalnym
u¿ytkownika. Z kolei maksymalna liczba u¿ytkowników,
których mo¿na wykluczyæ, oznaczana parametrem t,
29

jest ograniczona przez stopieñ zastosowanych wielomianów. Oba parametry musz¹ byæ wyznaczone ju¿ w
trakcie inicjalizacji systemu.
Klucz sesyjny Kj jest ukryty przez punkt na wielomianie
maskuj¹cym sj(0). U¿ytkownik Ui musi interpolowaæ
wielomian sj(x) aby wyliczyæ sj(0) i odtworzyæ Kj. ¯eby
móc poprawnie przeprowadziæ interpolacjê wielomianu
stopnia t, u¿ytkownik Ui musi znaæ co najmniej t+1 ró¿nych punktów na tym wielomianie. Wszyscy u¿ytkownicy nale¿¹cy do R<1, j> maj¹ dostêp jedynie do t ró¿nych
punktów, poniewa¿ IR ⊆ Wj, a w zwi¹zku z tym punkty
j
zawarte w ich kluczach personalnych znajduj¹ siê ju¿
w zbiorze {(w l , s j (w l ))}w ∈W przesy³anym w komunil
j
kacie rozsiewczym bj. Nie s¹ oni w stanie uzyskaæ ¿adnych informacji na temat Kj, nawet jeli ze sob¹ wspó³pracuj¹, a wiêc schemat zapewnia t-forward secrecy.
U¿ytkownicy dodani do grupy multicastowej w sesji j s¹
wyposa¿ani w klucz personalny Si = [xi, sj(xi), ..., sm(xi)].
Nie otrzymuj¹ oni punktów na wielomianach maskuj¹cych stosowanych w poprzednich sesjach, a w zwi¹zku z tym nie s¹ w stanie uzyskaæ ¿adnych informacji
na temat przesz³ych kluczy sesyjnych. Dlatego schemat zapewnia backward secrecy oraz t-collusion resistance.
Odpornoæ schematu na utratê wiadomoci zosta³a
osi¹gniêta przez ka¿dorazow¹ retransmisjê wszystkich
poprzednich fragmentów danych b1, ..., bj1 w nowej
wiadomoci rozsiewczej Bj = [Bj1, bj]. Rozmiar wiadomoci rozsiewczej transmitowanej w sesji j wynosi
(2tj + j)logq bitów, natomiast rozmiar klucza personalnego przydzielanego u¿ytkownikowi, który zosta³ dodany do grupy w sesji j, wynosi (m  j + 1)logq bitów.

3. Opis i analiza
wybranych ulepszeñ
W ostatnich latach pojawi³o siê wiele propozycji ulepszeñ schematów dystrybucji kluczy grupowych. W dalszej czêci artyku³u prezentujemy najwa¿niejsze rozwi¹zania oraz przeprowadzamy analizê ich w³aciwoci
w odniesieniu do schematu bazowego, zaprezentowanego w rozdziale 2.

3.1. Wielokrotne u¿ycie
wielomianu maskuj¹cego
W pracach [2] i [4] zaproponowano wykorzystanie tak
zwanego wielomianu wykluczaj¹cego w celu realizacji
selektywnej dystrybucji klucza grupowego. Ze wzglêdu
na swoj¹ prostotê, mechanizm ten zyska³ du¿¹ popularnoæ w schematach SH-GKDS. U¿ytkownik Ui ∈ G1
otrzymuje klucz personalny Si = [xi, h1(xi), ..., hm(xi)],
gdzie hj(x) jest wielomianem maskuj¹cym stopnia t, wygenerowanym przez GM w czasie inicjalizacji systemu.
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Pojedynczy fragment danych transmitowany w wiadomociach rozsiewczych to:

b j = ⎡ I R<1, j > , Pj ( x) = r j ( x) ⋅ K j + h j ( x) ⎤
⎣
⎦
gdzie rj(x) jest nazywany wielomianem wykluczaj¹cym
i jest zdefiniowany jako r j ( x ) = Π xi ∈ IR
( x – xi ). U¿yt<1, j >

kownik Ui ∈ Gj, który poprawnie odebra³ wiadomoæ Bj,
a tym samym fragment danych bj, mo¿e wyliczyæ klucz
sesyjny w nastêpuj¹cy sposób:

Kj =

Pj ( xi ) − h j ( xi )
r j ( xi )

Selektywny dostêp do klucza sesyjnego Kj jest osi¹gany przez po³¹czenie wielomianu wykluczaj¹cego rj(x)
i wielomianu maskuj¹cego hj(x). Znajomoæ tylko jednego punktu na wielomianie maskuj¹cym sprawia, ¿e
u¿ytkownik Ui mo¿e jedynie wyliczyæ wartoæ rj(x)·Kj dla
argumentu x = xi. Dla wszystkich wykluczonych u¿ytkowników Ui ∈ R<1,j>, wielomian rj(x) przyjmuje wartoæ
rj(xi) = 0, dlatego nie s¹ oni w stanie uzyskaæ ¿adnych
informacji o Kj.
Schematy [2] i [4] oparte na wielomianie wykluczaj¹cym
maj¹ w³aciwoci bardzo podobne do schematu bazowego. Osi¹gaj¹ taki sam poziom bezpieczeñstwa oraz
maj¹ bardzo zbli¿ony koszt komunikacyjny i wymagania pamiêciowe. Posiadaj¹ równie¿ takie same ograniczenia na maksymaln¹ liczbê sesji oraz maksymaln¹
liczbê u¿ytkowników których mo¿na wykluczyæ. Dlatego
nie stanowi¹ one wyranego ulepszenia w stosunku do
schematu bazowego.
Dutta i in. w pracy [5] zasugerowali, ¿e mo¿na u¿ywaæ
tego samego wielomianu maskuj¹cego h(x) w wielu sesjach, a dziêki temu mo¿na stworzyæ schemat o nieograniczonym czasie dzia³ania. Pomys³ ten opiera siê
na za³o¿eniu, ¿e dystrybucja pojedynczego klucza sesyjnego Kj nie powoduje ujawnienia ¿adnych informacji
na temat wielomianu maskuj¹cego. Za³o¿enie to jest
niestety nieprawdziwe, a w zwi¹zku z tym zaproponowany schemat nie spe³nia podstawowych wymagañ
bezpieczeñstwa. £atwo udowodniæ, ¿e w trakcie dystrybucji Kj wielomian h(x) jest ujawniany wszystkim u¿ytkownikom Ui ∈ Gj. Znaj¹c Kj, u¿ytkownik jest w stanie
wyliczyæ h(x) = Pj(x)  rj(x)·Kj. Analogiczna sytuacja
ma równie¿ miejsce w przypadku schematu bazowego. Dlatego w ¿adnym z tych schematów nie mo¿na
wielokrotnie u¿ywaæ pojedynczego wielomianu maskuj¹cego.
Schemat zaproponowany w [6] znacznie obni¿y³ rozmiar kluczy personalnych przechowywanych przez
u¿ytkowników, przez zastosowanie wielomianu dwóch
zmiennych ψ(x, y) ∈ Fq[x, y], stopnia t dla ka¿dej zmiennej. Poprawa w³aciwoci schematu wynika z za³o¿enia, ¿e wielomian ψ(x, y) mo¿e byæ wykorzystany
do generowania ci¹gu losowych wielomianów jednej

zmiennej, u¿ywanych jako wielomiany maskuj¹ce. U¿ytkownik Ui ∈ G1 otrzymuje klucz personalny
Si = [xi, ψ(xi, y)]. W sesji j wêze³ zarz¹dzaj¹cy generuje
nowy wielomian maskuj¹cy hj(x) = ψ(x, αj), gdzie αj
jest pewn¹ predefiniowan¹ sta³¹, a u¿ytkownik Ui
wylicza swój punkt na wielomianie maskuj¹cym jako
hj(xi) = ψ(xi, αj). Niestety przyjête za³o¿enie o losowoci
generowanych wielomianów jest nieprawdziwe i kolejne wielomiany s¹ wyranie od siebie zale¿ne. Jak ju¿
wspomniano, dystrybucja klucza Kj powoduje ujawnienie hj(x) wszystkim u¿ytkownikom Ui ∈ Gj. W zwi¹zku
z tym, u¿ytkownik który jest pe³noprawnym cz³onkiem
grupy multicastowej przez co najmniej t+1 sesji, jest
w stanie odtworzyæ wielomian ψ(x, y) na drodze interpolacji Lagrangea. Szczegó³y tego ataku zosta³y po raz
pierwszy opisane w artykule [7]. Ten sam mechanizm
zosta³ zastosowany w kilku póniejszych pracach, miêdzy innymi [811]. Nale¿y podkreliæ, ¿e wszystkie te
schematy s¹ bezpieczne jedynie w ci¹gu pierwszych t
sesji.

3.2. Wielomian dostêpowy
Mechanizm selektywnej dystrybucji klucza grupowego
oparty na tak zwanym wielomianie dostêpowym zosta³
wprowadzony przez Zou i in. w pracy [12], a nastêpnie
zosta³ uproszczony i ulepszony w artykule [13]. Zyska³
on w ostatnich latach du¿e zainteresowanie badaczy,
jako metoda pozwalaj¹ca na wykluczanie dowolnej liczby u¿ytkowników i umo¿liwiaj¹ca stworzenie schematów o nieograniczonej liczbie sesji. Mechanizm ten wykorzystuje wielomian a(x), który jest skonstruowany
w taki sposób, ¿e dla uprawnionych cz³onków grupy
multicastowej przyjmuje wartoæ 1, natomiast dla wszystkich innych przyjmuje pewn¹ losow¹ wartoæ. U¿ytkownik Ui ∈ G1 otrzymuje klucz personalny Si = [xi, h(xi)],
gdzie xi ∈ Fq jest unikalnym, sekretnym indeksem przypisanym u¿ytkownikowi Ui, a h(x) jest wielomianem maskuj¹cym stopnia t, wygenerowanym przez GM w czasie inicjalizacji systemu. Pojedynczy fragment transmitowanych danych to:

b j = ⎡⎣ Pj ( x) = a j ( x ) ⋅ K j + h( x ) ⎤⎦
gdzie aj(x) jest nazywany wielomianem dostêpowym
i jest zdefiniowany jako a j ( x ) = ( x − r j )∏ x ∈I ( x − xi ) + 1,
i

Gj

a r j ∈ Fq \ IU jest losowo wybran¹ wartoci¹. U¿ytkownik Ui ∈ Gj, który poprawnie odebra³ wiadomoæ Bj,
a tym samym fragment danych bj, mo¿e wyliczyæ klucz
sesyjny w nastêpuj¹cy sposób:

Kj = Pj(xi)  h(xi)
Znajomoæ tylko jednego punktu na wielomianie maskuj¹cym sprawia, ¿e u¿ytkownik Ui mo¿e jedynie wyliczyæ wartoæ aj(x)·Kj dla argumentu x = xi. Dla wszyst-

kich nieuprawnionych u¿ytkowników Ui ∈ U\Gj, wielomian aj(x) przyjmuje losowe wartoci, dlatego nie s¹ oni
w stanie uzyskaæ ¿adnych informacji o Kj.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e stopieñ wielomianu aj(x) jest równy |Gj| + 1, wiêc dla grup o rozmiarze wiêkszym lub
równym t wielomian maskuj¹cy h(x) nie ukrywa go
w ca³oci. Za³ó¿my, ¿e (α|Gj|+1, ..., α0) s¹ wspó³czynnikami
wielomianu aj(x) = α|G |+1x|Gj|+1+ α|G |x|Gj| + ... +, α1x + α0,
j
j
natomiast (ht, ..., h0) to wspó³czynniki wielomianu
h(x) = htxt + ht1xt1 + ...+ h1x + h0. Wspó³czynniki wielomianu Pj(x), który jest transmitowany w bj, maj¹ nastêpuj¹ce wartoci (p|Gj|+1 = α|Gj|+1Kj, ..., pt+1 = αt+1Kj,
pt = αtKj + ht, ..., p0 = α0Kj + h0). Poniewa¿ wspó³czynnik
α|G |+1 jest zawsze równy 1, ka¿dy kto odbierze wiadoj
moæ Bj, a tym samym fragment danych bj, jest w stanie
wyliczyæ klucz sesyjny Kj = p|G |+1. W zwi¹zku z tym
j
schematy oparte na wielomianie dostêpowym, zrealizowanym w opisany wczeniej sposób, nie spe³niaj¹ podstawowych wymagañ bezpieczeñstwa w przypadku
gdy grupa multicastowa jest wiêksza lub równa t.
Autorzy wielu rozwi¹zañ opartych na wielomianie dostêpowym, miêdzy innymi [1215], sugeruj¹ ¿e dziêki wprowadzeniu poufnoci indeksów przypisanych
poszczególnym u¿ytkownikom, mo¿na stworzyæ schematy o nieograniczonej liczbie sesji. Schematy te s¹
oparte na za³o¿eniu, ¿e dystrybucja pojedynczego
klucza sesyjnego Kj nie powoduje ujawnienia ¿adnych informacji na temat wielomianu h(x) albo zbioru IG
j
i w zwi¹zku z tym mo¿na bezpiecznie u¿ywaæ tego samego wielomianu h(x) w wielu sesjach. Niestety za³o¿enie to jest nieprawdziwe, poniewa¿ dystrybucja klucza
sesyjnego powoduje czêciowy wyciek informacji o h(x)
oraz IG , które mog¹ byæ póniej wykorzystane do uzyj
skania nieuprawionego dostêpu do dystrybuowanych
kluczy, co zostanie przez nas udowodnione w osobnej
publikacji. Dlatego mechanizmy selektywnej dystrybucji
klucza grupowego oparte na wielomianie dostêpowym
nie mog¹ byæ u¿yte do zrealizowania schematu o nieograniczonej liczbie sesji.
Yuan i in. zaproponowali w [16] schemat oparty na wielomianie dostêpowym, który jest bezpieczny i pozwala
na wykluczenie z grupy dowolnej liczby u¿ytkowników.
W celu zapewnienia bezpieczeñstwa, w ka¿dej sesji
u¿yto innego wielomianu maskuj¹cego hj(x), a maksymalny rozmiar grupy multicastowej zosta³ ograniczony
do t. Schemat ten osi¹ga taki sam poziom bezpieczeñstwa jak schemat bazowy. Niestety mo¿e on byæ stosowany jedynie w specyficznych rodowiskach, w których
liczba wêz³ów wykluczonych jest znacznie wiêksza od
liczby cz³onków grupy multicastowej. Dla du¿ych grup
schemat ten wprowadza znaczne obci¹¿enie komunikacyjne, poniewa¿ rozmiar Bj jest proporcjonalny do
rozmiaru grupy Gj, a w zwi¹zku z tym schemat nie jest
skalowalny.
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3.3. Vector Space Secret Sharing
Schemat bazowy opisany w rozdziale 2, oparty jest na
algorytmie wspó³dzielenia sekretu Shamir's Secret
Sharing (SSS). W publikacjach [1720] zaproponowano mechanizmy selektywnej dystrybucji kluczy
grupowych oparte na algorytmie Vector Space Secret
Sharing (VSS). Algorytm VSS stanowi uogólnienie
algorytmu SSS, które dzia³a na ogólnej monotonicznie
rosn¹cej strukturze dostêpowej i dziêki temu pozwala
osi¹gn¹æ wiêksz¹ elastycznoæ schematu dystrybucji
kluczy. W rzeczywistoci jednak parametry zastosowanej struktury dostêpowej musz¹ byæ okrelone ju¿
w trakcie inicjalizacji systemu, ze wzglêdu na koniecznoæ wyliczenia kluczy personalnych u¿ytkowników.
Wed³ug naszej wiedzy, nie zaproponowano jeszcze
¿adnej struktury dostêpowej, która pozwoli³aby na osi¹gniêcie wyranie lepszych w³aciwoci schematu ni¿
w przypadku zastosowania algorytmu SSS. W efekcie
schematy oparte na VSS, maj¹ w³aciwoci bardzo
zbli¿one, a czêsto identyczne jak schemat bazowy. Podobnie jak w przypadku schematu bazowego, wymagaj¹ one wyznaczenia w czasie inicjalizacji maksymalnej
liczby sesji oraz maksymalnej liczby u¿ytkowników, których mo¿na wykluczyæ z grupy.

3.4. Arytmetyka wyk³adnicza
Schematy oparte na arytmetyce wyk³adniczej zosta³y
zaproponowane w artykule [1], a nastêpnie ulepszone
w pracy [3]. Mog¹ byæ one traktowane jako rozszerzenie schematów opartych na wielomianach, poniewa¿
przenosz¹ obliczenia prowadzone na wielomianach do
wyk³adników. Dziêki temu, w trakcie dystrybucji klucza
sesyjnego nie s¹ ujawniane ¿adne informacje na temat
kluczy personalnych oraz stosowanych wielomianów
maskuj¹cych. Bezpieczeñstwo schematu opiera siê na
trudnoci rozwi¹zania problemu Decisional Diffie Hellman (DDH). Przyjmijmy ¿e Fp jest cia³em skoñczonym
stopnia p, gdzie p jest du¿¹ liczb¹ pierwsz¹, natomiast
g jest generatorem cyklicznej podgrupy H ⊆ F*q stopnia
p w której problem DDH jest uznawany za nierozwi¹zywalny. U¿ytkownik Ui ∈ G1 otrzymuje klucz personalny
Si = [xi, s(xi)], gdzie s(x) jest wielomianem stopnia t wygenerowanym przez GM w czasie inicjalizacji systemu.
Pojedynczy fragment transmitowanych danych to:

⎡ v
κ + v ⋅s (0)
,
bj = ⎢g j , z j = g j j
⎢⎣

{(w , g
l

v j ⋅s ( wl )

)}

⎤
⎥
wl ∈W j ⎥⎦

gdzie Wj = {w1, ..., wt} ⊆ Fp jest zbiorem losowych uni⊆ Wj, IG ∩ Wj =
kalnych indeksów, takich ¿e |Wj| = t, IR
<1,j>
j
= ∅ oraz 0 ∉ Wj , natomiast vj ∈ Fp jest sekretn¹ wartoci¹ losowo wygenerowan¹ przez GM. U¿ytkownik
Ui ∈ Gj, który poprawnie odebra³ wiadomoæ Bj, a tym
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samym fragment danych bj, mo¿e wyliczyæ wartoæ
gvj·s(0) przeprowadzaj¹c interpolacjê w wyk³adnikach
na podstawie t punktów {(wl, gvj·s(wl))}w ∈ W oraz pol
j
jedynczego punktu (xi, gvj·s(xi)) uzyskanego z jego
klucza personalnego. Nastêpnie wylicza klucz sesyjny
Kj = g κj = zj /gvj·s(0).
Jak ³atwo zauwa¿yæ, schemat ten jest realizacj¹ schematu bazowego w arytmetyce wyk³adniczej. W odró¿nieniu od schematu bazowego, pozwala on na przeprowadzenie dowolnej liczby sesji, poniewa¿ umo¿liwia
bezpieczne u¿ycie tego samego wielomianu maskuj¹cego s(x) w wielu sesjach. W trakcie dystrybucji klucza
Kj u¿ytkownicy Ui ∈ Gj poznaj¹ jedynie wartoci gvj·s(x),
które ze wzglêdu na problem DDH nie daj¹ ¿adnych informacji o s(x). Schemat pozwala na wykluczenie maksymalnie t u¿ytkowników w ci¹gu ca³ego
czasu dzia³ania systemu. Mo¿na wykazaæ, ¿e osi¹ga
on t-forward secrecy, przeprowadzaj¹c rozumowanie
analogiczne do analizy schematu bazowego.
Niestety, ze wzglêdu na u¿ycie we wszystkich sesjach
tego samego wielomianu maskuj¹cego s(x), klucze
personalne u¿ytkowników nie zale¿¹ od numeru sesji
w której u¿ytkownik zosta³ dodany do grupy. Ui dodany w sesji j otrzymuje klucz personalny Si = [xi, s(xi)]
i w zwi¹zku z tym jest w stanie wyliczyæ wszystkie klucze sesyjne dystrybuowane w poprzednich sesjach.
Z tego wzglêdu schematy oparte na arytmetyce wielomianowej nie zapewniaj¹ w³aciwoci backward secrecy, a co za tym idzie, nie zapewniaj¹ równie¿ collusion
resistance. Nie spe³niaj¹ wiêc wszystkich wymagañ
bezpieczeñstwa.

3.5. Bilinear pairing
W pracach [2123] zaproponowano schematy SH-GKDS
oparte na Pairing-Based Cryptography. W schematach
tych ka¿demu u¿ytkownikowi Ui ∈ U jest przydzielona
para kluczy: publiczny i prywatny. Ui u¿ywa klucza prywatnego, aby wyliczyæ klucz sesyjny z odebranej wiadomoci rozsiewczej Bj. W du¿ym uproszczeniu mo¿na
przyj¹æ, ¿e transmitowany fragment danych bj zawiera
kryptogramy, uzyskane przez zaszyfrowanie klucza sesyjnego Kj kluczem publicznym ka¿dego u¿ytkownika
Ui ∈ Gj. Rzeczywiste schematy s¹ znacznie bardziej
skomplikowane, my jednak nie bêdziemy szczegó³owo
ich opisywaæ, lecz skoncentrujemy siê na zaprezentowaniu ich najwa¿niejszych w³aciwoci.
Schematy te posiadaj¹ unikalne w³aciwoci, rozwi¹zuj¹ce wiêkszoæ problemów wystêpuj¹cych w schematach opartych na wielomianach. Ten sam klucz prywatny u¿ytkownika mo¿e byæ u¿ywany we wszystkich sesjach, poniewa¿ nie jest on ujawniany w czasie
dystrybucji klucza sesyjnego. Ponadto, istnieje mo¿liwoæ wykluczenia dowolnej liczby u¿ytkowników,
a schematy zachowuj¹ przy tym backward secrecy,
forward secrecy i collusion resistance. Mo¿na wiêc po-

wiedzieæ, ¿e s¹ to schematy o nieograniczonym czasie
dzia³ania.
Niestety w tej klasie rozwi¹zañ wystêpuje bardzo du¿e
obci¹¿enie komunikacyjne, wynikaj¹ce z dystrybucji
kluczy grupowych. Rozmiar wiadomoci rozsiewczej
zale¿y od ca³kowitej liczby cz³onków grupy multicastowej i jest zwykle rzêdu O(|Gj|). W zwi¹zku z tym schematy te nie s¹ skalowalne i mog¹ byæ praktycznie
stosowane jedynie w grupach o bardzo ma³ych rozmiarach. Równie¿ koszt obliczeniowy, zwi¹zany z wyliczeniem przez u¿ytkownika klucza sesyjnego z wiadomoci rozsiewczej, jest znacznie wy¿szy ni¿ w przypadku
schematów opartych na wielomianach.

3.6. £añcuchy mieszaj¹ce
Wykorzystanie ³añcuchów mieszaj¹cych do realizacji
mechanizmu self-healing zosta³o po raz pierwszy zaproponowane w artyku³ach [24] i [25]. G³ówna idea polega na wprowadzeniu zale¿noci pomiêdzy kolejnymi
kluczami sesyjnymi, które pozwoli³yby na odzyskanie
utraconych kluczy sesyjnych bez koniecznoci retransmisji wszystkich przesz³ych b1, ..., bj1 w ka¿dej wiadomoci rozsiewczej Bj. £añcuchem mieszaj¹cym nazywana jest sekwencja wartoci (x0, x1, ..., xn), gdzie x0
jest elementem startowym ³añcucha, a kolejne elementy s¹ wyliczane przez wielokrotne zastosowanie bezpiecznej jednokierunkowej funkcji skrótu H: Fq → Fq,
tj. (x1 = H(x0), x2 = H(x1), ..., xn = H(xn1)). Znaj¹c dowolny element xj: 0< j < n nie mo¿na wyliczyæ ¿adnego elementu xl, takiego ¿e 0 ≤ l < j, natomiast ³atwo
jest wyliczyæ dowolny element xr, taki ¿e j < r ≤ n, poniewa¿ xr = Hrj(xj), gdzie Hi(·) oznacza ¿e funkcja H
zosta³a zastosowana i razy. Mechanizm zaproponowany w [25] opiera siê na dwóch ³añcuchach mieszaF
j¹cych: forward chain (K 0F , K1F , ..., K m
) oraz backward
B
chain (K0B, K1B , ..., Km
). £añcuchy s¹ wyliczane przez

GM w czasie inicjalizacji systemu, przez wielokrotne zastosowanie funkcji skrótu na losowo wybranych wartociach startowych K 0F ∈ Fq oraz K 0B ∈ Fq ,
F
tj. odpowiednio (K1F = H (K0F ), ..., K m
= H m (K 0F ))

(K1B

B
= H(K0B ), ..., Km

m

oraz

(K0B )).

U¿ytkownik Ui ∈ G1 otrzy=H
muje klucz personalny Si = [K1F , xi , s1( xi ), ..., sm ( xi )].
B
Klucz sesyjny jest zdefiniowany jako K j = K Fj + K m
− j +1.
W sesji j, wêze³ zarz¹dzaj¹cy transmituje element
B
Km
− j +1. z wykorzystaniem jednego z opisanych wczeniej algorytmów selektywnej dystrybucji, w taki sposób, ¿e jedynie u¿ytkownicy Ui ∈ Gj s¹ w stanie go
odebraæ. Wêze³ Ui ∈ Gj ∩ Gr, który poprawnie odebra³
B
wiadomoæ Br, tak¹ ¿e j < r, i wyliczy³ K m
− r +1, jest

w stanie odzyskaæ zagubiony klucz Kj wyliczaj¹c

B
j –1 F
K j = H r – j (K m
(K1 ).
− r +1 ) + H
Schematy wykorzystuj¹ce opisan¹ technikê self-healing zapewniaj¹ backward secrecy oraz forward

secrecy. Backward secrecy jest uzyskiwane przez zaF
stosowanie ³añcucha (K 0F , K1F , ..., K m
). U¿ytkownik Ui,
który zostaje dodany do grupy multicastowej w sesji j,
otrzymuje w ramach swojego klucza personalnego
element K Fj , a w zwi¹zku z tym jest w stanie wyliczyæ
F
sekwencjê (K Fj , ..., K m
), natomiast nie jest w stanie uzyskaæ ¿adnego z poprzednich elementów (K1F , ..., K Fj−1).
Forward secrecy wynika z zastosowania selektywB
nej dystrybucji elementów ³añcucha (K 0B , K1B , ..., K m
).
W sesji j tylko u¿ytkownicy nale¿¹cy do grupy Gj
B
s¹ w stanie odzyskaæ K m
− j +1 i wyliczyæ sekwencjê
B
B
(K m −k +2, ..., K m ). Poniewa¿ funkcja H jest jednokierunkowa, nie s¹ oni w stanie uzyskaæ ¿adnego z elemenB
tów (K1B , ..., K m
− j ), które mog³yby zostaæ u¿yte do wyliczenia przysz³ych kluczy sesyjnych.
Przedstawiona metoda jest bardzo wydajna, z punktu
widzenia obci¹¿enia komunikacyjnego, poniewa¿ w odró¿nieniu od metody zastosowanej w schemacie bazowym nie wymaga ona retransmisji danych z poprzednich sesji. Ma równie¿ niewielkie wymagania pamiêciowe  u¿ytkownicy musz¹ dodatkowo przechowywaæ
tylko pojedynczy element ³añcucha forward chain. Niestety nie mo¿e byæ ona stosowana w schematach o nieograniczonej liczbie sesji, poniewa¿ wymaga wygenerowania w czasie inicjalizacji odpowiednio d³ugich ³añcuchów mieszaj¹cych. Ponadto, koszt obliczeniowy
wynikaj¹cy z wyliczania funkcji skrótu jest zacznie
wiêkszy ni¿ koszt operacji na wielomianach.
G³ówn¹ s³aboci¹ mechanizmu self-healing opartego
na ³añcuchach mieszaj¹cych jest brak odpornoci na
collusion attack. Dwóch dowolnych u¿ytkowników U1
i U2, takich ¿e U1 ∈ Rl zosta³ wykluczony z grupy w sesji
l, natomiast U2 ∈ Jr zosta³ dodany do grupy w sesji r,
oraz l < r, jest w stanie wspó³pracuj¹c ze sob¹ wyliczyæ
wartoci kluczy sesyjnych Kl, ..., Kr1, do których ¿aden
z nich nie ma uprawnieñ. Wynika to z faktu, ¿e po wykluczeniu z grupy U1 jest wci¹¿ w stanie wyliczaæ eleF
menty ³añcucha (K lF , ..., K m
), natomiast U2 po otrzymaB
niu K m −r +1 jest w stanie wyliczyæ wszystkie poprzednie
B
B
elementy (K m
−r +2, ..., K m ). Pojawi³o siê wiele publikacji
podejmuj¹cych próbê zapewnienia collusion resistance
w schematach wykorzystuj¹cych ³añcuchy mieszaj¹ce,
miêdzy innymi [18, 26, 9, 14], ale ¿aden z zaproponowanych mechanizmów nie rozwi¹zuje w pe³ni tego problemu. Co wiêcej, wed³ug nas zapewnienie colussion
reistance nie jest mo¿liwe bez utraty korzystnych w³aciwoci mechanizmów opartych na ³añcuchach mieszaj¹cych.

4. Podsumowanie
W niniejszym artykule zaprezentowano ogóln¹ ideê
schematów SH-GKDS oraz kryteria analizy istniej¹cych
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rozwi¹zañ. Szczegó³owo opisano schemat bazowy,
który stanowi punkt wyjcia do opisu i analizy najwa¿niejszych mechanizmów stosowanych w schematach
SH-GKDS.
Przeprowadzona analiza pokazuje, ¿e projektowanie
bezpiecznych schematów grupowej dystrybucji kluczy
nie jest rzecz¹ ³atw¹ i mimo obszernej bazy literaturowej nadal istnieje potrzeba opracowania bezpiecznego,
a równoczenie wydajnego schematu SH-GKDS. ¯aden z istniej¹cych schematów nie jest wystarczaj¹co
dojrza³y, aby móg³ byæ u¿yty w praktycznych zastosowaniach. W wiêkszoci istniej¹cych rozwi¹zañ, maksymalny czas dzia³ania systemu jest ograniczony i musi
zostaæ precyzyjnie oszacowany ju¿ podczas inicjalizacji
systemu. Istniej¹ dwa czynniki ograniczaj¹ce maksymalny czas dzia³ania systemu SH-GKDS, s¹ to: maksymalna liczba sesji oraz maksymalna liczba u¿ytkowników, którzy mog¹ zostaæ wykluczeni z grupy w ca³ym
czasie dzia³ania systemu. W wiêkszoci zastosowañ
okrelenie zawczasu wymaganej liczby sesji, któr¹ system bêdzie musia³ obs³u¿yæ oraz ca³kowitej liczby u¿ytkowników, którzy bêd¹ mogli zostaæ wykluczeni z grupy
jest trudne, poniewa¿ dopuszczalne wartoci tych
dwóch parametrów zale¿¹ od dynamiki sk³adu grupy,
oraz od zachowania wêz³ów  cz³onków grupy (zgodnoci ich zachowania z zasadami obowi¹zuj¹cymi grupê).
Co wiêcej, nie wolno znacznie zawy¿yæ wartoci tych
parametrów, poniewa¿ maj¹ one bezporedni wp³yw na
koszt komunikacyjny procesu dystrybucji kluczy oraz
na wymagania pamiêciowe wêz³ów.
Zwiêkszenie czasu dzia³ania systemów SH-GKDS przy
zachowaniu skalowalnoci oraz bezpieczeñstwa systemu stanowi wa¿ny i wci¹¿ nierozwi¹zany problem.
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