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1. Bevezetés

Vezeték nélküli hálózatok a mindennapi élet részét képezik. Ilyen hálózatokat használhatunk
például telefonálásra, Interneten elérhet® szolgáltatások igénybe vételére, vagy kontaktus mentes
kártyás beléptet® rendszerekben. A közeljöv®ben a felhasználási területek jelent®s mértékben
ki fognak b®vülni, többek között a gépjárm¶vek is így fognak kommunikálni egymással, vagy
vezeték nélküli hálózatok szerepet fognak kapni a kritikus infrastruktúra védelmében is.

A vezeték nélküli hálózatok széleskör¶ használata új kutatási problémákat vet fel. Ilyen új
problémakör a mobilitás, megbízhatatlan kapcsolatok kezelése, sz¶kös er®forrásokból származó
problémák és kihívások vagy az adatvédelmi és adatbiztonsági kérdések kutatása. Ebben a
disszertációban különböz® vezeték nélküli hálózatok adatvédelmi kérdéseit vizsgálom.

El®ször is két privát hitelesítési módszert vizsgálok rádiófrekvenciás hitelesítési problémák
kezelésére. Tipikus alkalmazási terület az RFID rendszerek, ahol potenciálisan rengeteg felhasz-
náló olcsó RFID kártyák segítségével hitelesíti magát egy olvasó felé. A két hitelesítési mód a
kulcsfa alapú illetve a csoport alapú hitelesítés.

Az els® kulcsfa alapú privát hitelesítési protokollt Molnar és Wagner javasolta. Ez a mód-
szer egy hatékony szimmetrikus kulcs alapú privát hitelesít® protokoll volt, amely jól m¶ködik
mindaddig, amíg nem kompromittálódnak valamelyik felhasználó titkos kulcsai. Ekkor nem-
csak a kompromittálódott felhasználó élvez kisebb anonimitást, de az összes többi felhasználó
anonimitása is sérül.

Els® célom volt elemezni, hogy a fa paramétereinek gondos megválasztása hogyan tudja mini-
malizálni az elveszett anonimitást. El®ször is, de�niálok egy mértéket, ami azt méri, hogy milyen
hatása van annak, ha egy felhasználó kompromittálódik a rendszerben. Ez a mérték az anoni-
mitási halmaz jól ismert fogalmára épül. Ezután megmutatom, hogy kell a kulcsfa paramétereit
megválasztani úgy, hogy az el®bb de�niált mértékben minimális legyen a kompromittálódásból
származó veszteség bizonyos küls® kényszerek teljesülése mellett. Általános esetben, ahol nem
csak egy felhasználó kompromittálódhat hanem több is, alsó becslést adok a rendszer által biz-
tosított anonimitási szintre. Szimulációkkal megmutatom, hogy ez az alsó becslés jellemz®en
pontos becslés. A munkám eredményei közvetlenül felhasználhatók rendszer tervezéskor, amikor
meg kell találni a feladatnak legjobban megfelel® kulcsfát.

Ezek után egy új csoport alapú privát hitelesítési módszert javaslok. Ez a módszer is szimmet-
rikus kulcsokon alapul, így jól alkalmazható er®forráskorlátozott eszközök esetén is. A munkám
során elemzem a javasolt megoldást, és megmutatom, hogy bizonyos tipikus esetekben jobban
m¶ködik, mint az el®bb bevezetett kulcsfa alapú módszer.

Ezt követ®en a járm¶közi kommunikáció adatvédelmi következményeit elemzem. A közel-
jöv®ben megvalósuló járm¶közi kommunikáció biztonságosabb és hatékonyabb közlekedést tesz
lehet®vé, de ugyanakkor egyszer¶bbé teszi a járm¶vek követhet®ségét is, ami jelent®sen sértheti
a járm¶vezet®k privát szféráját. Egy lehetséges megoldás a problémára, ha a járm¶vek nem
állandó azonosítókat használnak a kommunikációjuk során, hanem álneveket, amiket gyakran le
tudnak cserélni. Munkám során ennek a megoldásnak a hatékonyságát elemzem. El®ször is egy
kever® zóna alapú modellt alkotok. Ebben a modellben de�niálom a támadó követési stratégiá-
ját, és de�niálom a mértéket, ami azt méri, hogy az egyes járm¶vek mennyire követhet®k. Ezek
után megvizsgálom a modellt egy részletes szimulációban. A szimuláció folyamán, egy komplex
térképen valóságh¶en közlekednek járm¶vek, és vizsgálom a forgalom és a támadó er®sségének
hatását a követhet®ségre.

Ahogy ez a munkámból látszik, a járm¶vek követhet®sége fontos szempont a járm¶közi kom-
munikációban. Sajnálatos módon, a folytonosan adott helyzetjelentések könnyen követhet®vé
teszik a járm¶veket. Általános megoldás a problémára, ha a járm¶vek váltogatják az azonosító-
jukat. Ez a váltás, persze csak akkor tud hatékony lenni, ha a két különböz® azonosító használata
között eltelik legalább egy kis id®, amikor a járm¶ nem ad semmit, és egyszerre több egymás
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közelében lév® járm¶ vált azonosítót. Míg a legtöbb megoldás bonyolult szinkronizációt ír el®,
vagy csak statikusan kijelölt helyeken engedi a cserét, addig az én megoldásom ennél sokkal egy-
szer¶bb. Ebben a megoldásban nincs szükség explicit kooperációra vagy küls® infrastruktúrára,
hanem egyszer¶en a járm¶vek abbahagyják az adást egy bizonyos sebesség alatt, majd amikor
átlépik ezt a küszöb sebességet, akkor újra elkezdenek adni de már az új azonosítóval. Ezáltal
egy közlekedési lámpánál várakozó, vagy dugóban araszoló járm¶vek egyszerre maradnak csönd-
ben és cserélnek azonosítót. Ezáltal ez a módszer egyszer¶en garantálja a szükséges csöndes
periódust, és helyileg és id®ben szinkronizált cserét valósít meg valódi szinkronizáció nélkül. Ez
a módszer egyrészt azért szerencsés, mivel alacsony sebességnél kicsi az esély súlyos balesetre,
tehát épp akkor nem ad jeleket a járm¶, amikor nincs is szükség rá, másrészt az egymáshoz közel
araszoló járm¶vek nagyon nagy mennyiség¶ feldolgozandó adatot generálnak, ami így szintén
elkerülhet®.

A munkám hátralév® részében protokollokat javaslok, amik növelni tudják egy vezeték nélküli
szenzorhálózat megbízhatóságát. Vezeték nélküli szenzorhálózatokat fel lehet használni kritikus
feladatokra, mint például hadászati vagy kritikus infrastruktúra védelem. Ilyenkor, nagyon fontos
lehet a kiemelt szerep¶ node-ok védelme illetve elrejtése támadók el®l.

Ezen probématerületen belül javaslok protokollokat, melyek el tudják rejteni a kulcsfontossá-
gú eszközök kilétét. Pontosabban, két privát aggregátor választó protokollt egy privát aggregáló
és egy privát lekérdez® protokollt javaslok, amelyek használata esetén szenzor hálózatban a po-
tenciális támadók nem tudják azonosítani az aggregátor eszközöket. A két megoldás közül az
egyszer¶bb protokoll passzív lehallgatás ellen nyújt biztonságot, míg a komplexebb protokoll
aktív támadások ellen is védelmet nyújt.

2. Kutatási célkit¶zések

A felhasználók személyes adatainak védelme rendkívül fontos vezeték nélküli hálózatokban. A
tézisekben olyan privát szférát véd® protokollokat javaslok, amik RFID vagy járm¶közi komuni-
kációs hálózatokban alkalmazhatók. Néhány javasolt protokoll alkalmas kiemelt szerep¶ eszközök
elrejtésére szenzorhálózatokban.

RFID rendszerekben rendkívül fontos lehet, hogy az éppen hitelesítés alatt álló felhasználó
személyazonossága rejtett maradjon egy küls® lehallgatást végz® támadó el®tt. A problémára
eddig létez® megoldások vagy nem hatékonyak, vagy nem biztosítanak kell® védelmet, ha egy
vagy néhány felhasználó kompromittálódik. A következ®kben két protokollt is javaslok, amik
megoldják ezt a problémát. Ezek a megoldások a kulcsfa alapú és a csoport alapú hitelesítési
módszerek. Ezen módszerek segítségével a felhasználókat hatékonyan lehet hitelesíteni anélkül,
hogy az azonosítójuk kiderülne egy támadó számára, és az elért megoldás hatékonysága csak
kicsit csökken, ha néhány felhasználó kompromittálódik.

Járm¶közi kommunikációs hálózatokban nagyon sok alkalmazás a rendszeresen küldött hely-
zetjelentéseken alapul. Sajnálatos módon ezek a helyzetjelentések sérthetik a felhasználók ön-
rendelkezését a saját személyes adataik felett. A probléma alapja, hogy a járm¶vek és így a
vezet®jük követhet®vé válik a helyzetjelentések miatt. Ez a probléma részben megoldható ál-
nevek használatával. A téziseimben azt vizsgálom, hogy milyen hatékony lehet bármely álnév
cserél® algoritmus, illetve egy olyan algoritmust mutatok, amely rövid szünetek beiktatásával
cserélgeti az álneveket, anélkül, hogy vezet®k biztonsága csökkenne.

Vezeték nélküli szenzorhálózatokat többféle kritikus helyzetben használhatnak, mint például
kritikus infrastruktúra védelem. Egy ilyen felhasználás esetén a támadó célja lehet a hálózat
m¶ködésének megzavarása. Iilyen támadás lehet az aggregáló eszközök �zikai megsemmisítése.
Az els® lépés a megsemmisítés felé az aggregáló eszközök azonosítása. A tézisemben két proto-
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kollt javaslok, amelyek el tudják rejteni az aggregáló eszközök azonosítóját aggregátor választás
közben, és az egyik elrejti az azonosítót aggregálás és lekérdezés közben is.

3. Kutatási módszertan

A tézisek kidolgozása folyamán mind analítikus módszereket, mind szimulációt alkalmaztam,
hogy bizonyítsam a javasolt megoldások bizonyos el®nyös tulajdonságait. A használt modellek
jellemz®en valószín¶ségszámításon alapulnak.

A módszertan a következ® volt: el®ször is de�niáltam egy mér®számot, amivel a majdani
megoldás hatékonyságát lehet mérni. Ezután a támadó modelljének elkészítése következett.
Általában er®s támadómodelleket használtam, ami egy bevett gyakorlat biztonsági protokollok
tervezése közben, mivel ha egy megoldás jól m¶ködik egy er®s támadóval szemben, akkor a valós,
jellemz®en gyengébb támadóval szemben ennél csak jobb eredményeket érhet el. A mér®szám
és a támadómodell de�niálása után a megoldás megtervezése következik. A megoldás ezek után
elemezhet® vagy szimulálható a metrika segítségével a megadott támadómodellben.

A szimulációkat jellemz®en Matlab és Perl szkriptek segítségével valósítottam meg, míg a
mozgási mintákat a járm¶vek vizsgálatához a SUMO [KHRW02] program segítségével generál-
tam.
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4. Új eredmények

4.1. Privát hitelesítés er®forrás korlátozott környezetben

1. TÉZISCSOPORT:. Egy optimalizált kulcsfa és egy csoport alapú privát hitelesítési mód-
szert javaslok er®forrás korlátozott környezetre, melyek jobbak mint a
korábbi módszerek a felhasználók privát szférájának védelme szempont-
jából.

A kulcsfa alapú privát hitelesítést Molnar és Wagner [MW04] javasolta el®ször, hogy megoldja a
szimmetrikus kulcsú privát hitelesítés problémáját er®forrás korlátozott környezetben. Sajnálatos
módon a felhasználók védelme az eredeti módszerben jelent®sen romlik, ha néhány felhasználó
kompromittálódik. Ebben a tézisben ezt a problémát vizsgálom, illetve megmutatom, hogy ez
a romlás jelent®s mértékben elkerülhet®, a fa jó megválasztása esetén. El®ször is egy mértéket
de�niálok, amivel mérni lehet egy felhasználó kompromittálódásának hatását a rendszerre. Ez a
mérték a jól ismert anonimitási halmazon alapul. Ezután megmutatom, hogy kell megválasztani a
kulcsfa paramétereit, hogy az el®bb de�niált mértékben jól m¶ködjön akkor is, ha az hitelesítésra
fordítható id® véges. Ha több felhasználó is kompromittálódhat, akkor egy alsó becslést adok a
rendszer viselkedésére, illetve megmutatom szimulációval, hogy ez az alsó becslés jól m¶ködik.

A kulcsfa alapú módszer vizsgálata után egy új csoport alapú módszert javaslok. Elemzem a
megoldást, és megmutatom, hogy jobb mint a kulcsfa alapú módszer mind a felhasználók privát
szférájának védelme, mind a hatékonyság szempontjából.

A kulcsfa alapú hitelesítést az 1. ábra szemlélteti. A felhasználó kulcsok sorozatával hitelesíti
magát, amik egy levélhez vezetnek. Ez a mószer azért jó, mert az ellen®rz® feladata logaritmikus a
felhasználók számában. A módszer hátránya, hogy ha egy felhasználó kompromittálódik, akkor
az kihatással van a többi felhasználóra is. Ez a hatás mérhet® a következ®képpen de�niált
mértékkel:

k1

k11

k111

1. ábra. Kulcsfa. Minden élhez egy egyedi kulcs van rendelve. Minden levél egy felhasználót
reprezentál, aki ismeri az összes a gyökérb®l hozzá vezet® kulcsot. Például a bal széls® felhasználó
ismeri a k1, k11 és k111 kulcsokat.

1.1. TÉZIS:. Az R privát hitelesítési módszereket összehasonlító metrikát úgy de�niálom, hogy
az a normalizált várható anonomitási halmaz mérete egy kompromittált résztvev®
esetén. Bebizonyítom, hogy ez a metrika komplemens az M kártya kompromit-
táltság alapú metrikával, amit Avoine és társai javasoltak [ADO05].

A normalizált várható anonomitási halmaz mérete egy kompromittált résztvev® esetén egyenl®
egy véletlenül kiválasztott résztvev® anonimitási halmazával a maximummal normalizálva, ha
pontosan egy felhasználó kompromittálódott.
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R kiszámítása kulcsfák esetén a következ®képpen zajlik:

R =
S̄

N
=

ℓ∑
i=0

|Pi|2

N2

=
1

N2

(
1 + (bℓ − 1)2 + ((bℓ−1 − 1)bℓ)

2 + . . .+ ((b1 − 1)b2b3 . . . bℓ)
2
)

=
1

N2

1 + (bℓ − 1)2 +

ℓ−1∑
i=1

(bi − 1)2
ℓ∏

j=i+1

b2j

 , (1)

ahol Pi az i. részhalmaz mérete a kompromittálódás után, N az összes felhasználó száma, és
bi az elágazási tényez® a fa i. szintjén. A mérték könnyen érthet®vé válik a 2. ábrát is �gyelembe
véve. A hátralév® részben a különböz® megoldások összehasonlítására ezt a mértéket használom.

k1

k11

k111

P0 P1 P2 P3

2. ábra. Egy felhasználó kompromittálódása. A továbbiakban a könnyebbség kedvéért azt fel-
tételezem, hogy a bal széls® levél a kompromittált résztvev®. Ez azt jelenti, hogy a k1, k11
és k111 kulcsok ismertek a támadó számára. A támadó ezek alapján az alábbi részhalmazokra
bonthatja az összes felhasználót: P0, P1, P2 és P3. Az egyazon részhalmazba tartozó résztvev®k
megkülönböztethetetlenek a támadó számára, míg a különböz® részhalmazba tartozók láthatóan
különböz®ek. Például a támadó fel tud ismerni egy P1 részhalmazba tartozó felhasználót a k1 és
k11 kulcs használatáról. A P3 részhalmazba tartozók arról ismerhet®k fel, hogy nem használnak
kompromittált kulcsot.

A [ADO05] cikkben de�niált M metrika a következ®képpen m¶ködik:

1. A támadónak korlátlan hozzáférése van egy eszközhöz, legyen ez T0. A támadó a korlátlan
hozzáférése segítségével minden titkot ki tud szedni T0-ból. A számítások egyszer¶sítése
végett azt feltételezem, hogy ezek után T0 ugyanúgy m¶ködik, mint a többi eszköz.

2. A támadó kiválaszt egy T célpontot. Ehhez az eszközhöz szabályos lekérdezésekkel fordul-
hat, de nem szedheti ki a titkos kulcsokat bel®le.

3. Adott két T1 és T2 eszköz esetén, ahol T ∈ {T1, T2}, a támadó sikerességének (M) azt ne-
vezzük, hogy milyen valószín¶séggel ismeri fel a két eszközb®l T -t úgy, hogy csak szabályos
lekérdezésekkel fordulhat a két eszközhöz.

Az M és R komplemens (M +R = 1) mivoltának bizonyítása a de�níciójukon alapul:
A következ®kben P1 . . . Pk jelöli az eszközök részhalmazait néhány eszköz kompromittálódása

után (
∑k

i=1 Pi = N).
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M kiszámításának harmadik lépésében a támadó akkor és csak akkor lehet sikeres, ha T1 és
T2 különböz® részhalmazba tartoznak.

Annak a valószín¶sége, hogy két véletlenül kiválasztott eszköz különböz® részhalmazba essen
a következ®:

M = 1− Pr(T1, T2P1-ben van)− . . .− Pr(T1, T2Pk-ban van) = 1−
k∑

i=1

(
Pi

N

)2

Ez az R mérték komplemense (M +R = 1).
A következ®kben arra adok egy módszert, hogy az optimális elágazási tényez®ket a fa számára

hogy lehet megtalálni:

1.2. TÉZIS:. Egy rekurzív mohó algoritmust adok, mely megtalálja az R-ben optimális elága-
zási tényez®ket egy kulcsfa számára, ha adott a felhasználók N száma, és a D
maximális késleltetés. Az optimalitást bizonyítom is.

Az optimális elágazási tényez®k megtalálása a következ® optimalizálási problémaként írható fel:
Adott N felhasználó, és D maximális késleltetés esetén , keressük a B = (b1, b2, . . . bℓ) elágazási
tényez®ket, hogy R(B) maximális legyen úgy hogy B-re még teljesüljenek az alábbiak:

ℓ∏
i=1

bi = N (2)

ℓ∑
i=1

bi ≤ Dmax (3)

A következ® algoritmus megtalálja az optimális elágazási tényez®ket:

1. algoritmus Optimális elágazási tényez®ket keres® algoritmus
f(B, d)
if

∑
(B) > d then

exit (nincs megoldás)
else
keress B′ ⊆ B ahol∏
(B′) +

∑
(B \B′) ≤ d és

∏
(B′) maximális

end if
if B′ = B then
return (

∏
(B′))

else
return

∏
(B′)|f(B \B′, d−

∏
(B′))

end if

Az algoritmus m¶ködését az 1. táblázat szemlélteti.
Az optimalitás bizonyítása lemmák sorozatán alapul, amik megtalálhatók a disszertációban.

1. Tétel. Legyen N a felhasználók száma, míg Dmax a maximális késleltetés. Ekkor f(B,Dmax)
az optimális elágazási tényez® vektor N és Dmax esetére.

A tétel bizonyítása megtalálható a disszertációban.
Idáig azt feltételeztem, hogy senki vagy legfeljebb egy felhasználó kompromitálódott. A

továbbiakban azt vizsgálom, mi történik, ha többen is kompromittálódnak. A probléma a 3.
ábrán jól látszik.
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1. táblázat. f rekurzív függvény m¶ködésének szemléltetése B = (5, 5, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2) és d = 90
értékkel. A táblázat sorai a rekurzió szintjeinek felelnek meg.

rekurziós szint B d B′ ∏
(B′)

1 (5, 5, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2) 90 (3, 3, 2, 2, 2) 72
2 (5, 5, 5, 3) 18 (5) 5
3 (5, 5, 3) 13 (5) 5
4 (5, 3) 8 (5) 5
5 (3) 3 (3) 3

P<11>

<->

<1> <2> <3>

<11> <12> <13> <21> <22> <23> <31> <32> <33>

P<2>

3. ábra. Több felhasználó kompromittálódása. Hasonlóan az egy felhasználó kompromittáló-
dásához, a felhasználók csoportja szétesik kisebb anonimitási részhalmazokra, viszont most a
részhalmazok mérete függ a kompromittált felhasználók számától és elhelyezkedését®l. A nor-
malizált átlagos anonimitási halmaz mérete most is jó mérték, viszont nehezebben számolható.

1.3. TÉZIS:. Alsó becslést adok a rendszer felhasználóinak privát szféra védelmér®l arra az
esetre, ha több felhasználó is kompromittálódott.

A továbbiakban akkor hívok egy levelet kompromittáltnak, ha egy kompromittált felhasználóhoz
tartozik. Egy nem levél csomópontot akkor hívok kompromittáltnak, ha van olyan rajta átmen®
út, ami kompromittált levélben végz®dik. Ha v csomópont kompromittált, akkor:

� Kv jelöli v kompromittált gyermekeit , és kv = |Kv|;

� Pv jelöli a részhalmazokat (anonimitási halmazokat) amelyek a v-b®l induló alfához tar-
toznak (lásd 3. ábra)

� S̄v jelöli a Pv-n belüli részhalmazok átlagos méretét.

Célom S̄⟨−⟩ kiszámítása:

S̄⟨−⟩ =
∑

P∈P⟨−⟩

|P |2

b1b2 . . . bℓ

=
((b1 − k⟨−⟩)b2 . . . bℓ)

2

b1b2 . . . bℓ
+

∑
v∈K⟨−⟩

∑
P∈Pv

|P |2

b1b2 . . . bℓ

=
((b1 − k⟨−⟩)b2 . . . bℓ)

2

b1b2 . . . bℓ
+

1

b1

∑
v∈K⟨−⟩

S̄v (4)
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Általánosságban minden ⟨i1, . . . , ij⟩ csomópontra, ahol 1 ≤ j < ℓ− 1:

S̄⟨i1,...,ij⟩ =
((bj+1 − k⟨i1,...,ij⟩)bj+2 . . . bℓ)

2

bj+1 . . . bℓ
+

1

bj+1

∑
v∈K⟨i1,...,ij⟩

S̄v (5)

Végül ⟨i1, . . . , iℓ−1⟩ csomópontra, közvetlenül a levelek felett:

S̄⟨i1,...,iℓ−1⟩ =
(bℓ − k⟨i1,...,iℓ−1⟩)

2

bℓ
+

k⟨i1,...,iℓ−1⟩

bℓ
(6)

A következ®kben egy olyan képletet vezetek le, amely független a kompromittált eszközök el-
helyezkedését®l. A képlet azon a feltételezésen alapul, hogy a kompromittált eszközök egyenletes
eloszlás szerint lettek kiválasztva.

A gyökérre k⟨−⟩ megbecsülhet®:

k⟨−⟩ ≈ min(c, b1) = k0 (7)

Ha egy ⟨i⟩ csomópont az els® szinten kompromittálódott, akkor a kompromittált levelelek
száma ⟨i⟩-ból kiindulva körülbelül c/k0 = c1. Ekkor k⟨i⟩ megbecsülhet®:

k⟨i⟩ ≈ min(c1, b2) = k1 (8)

Általánosságban, ha a ⟨i1, . . . , ij⟩ csomópont a j. szinten kompromittálódik, akkor a komp-
romittált levelek száma a ⟨i1, . . . , ij⟩-ból induló alfában körülbelül cj−1/kj−1 = cj , és ez felhasz-
nálható k⟨i1,...,ij⟩ becslésére:

k⟨i1,...,ij⟩ ≈ min(cj , bj+1) = kj (9)

A (4 � 6) becsléseket alkalmazva, S̄⟨−⟩ is becsülhet®, amit a következ®kben S̄0-vel jelölök::

S̄ℓ−1 =
(bℓ − kℓ−1)

2

bℓ
+

kℓ−1

bℓ
(10)

. . . . . .

S̄j =
((bj+1 − kj)bj+2 . . . bℓ)

2

bj+1 . . . bℓ
+

kj
bj+1

S̄j+1 (11)

. . . . . .

S̄0 =
((b1 − k0)b2 . . . bℓ)

2

b1 . . . bℓ
+

k0
b1

S̄1 (12)

Ez a becslés a 4. ábrán van ábrázolva.
A következ®kben bemutatom a csoport alapú privát hitelesít® eljárást, ahol a felhasználók

csoportokra vannak bontva fák helyett. Az eljárást az 5. ábra és a 6. ábra mutatja be. Minden
felhasználónak egy csoport és egy saját kulcsa van. Az hitelesítés folyamán el®ször a csoport
kulcsot majd a saját kulcsot használják.

1.4. TÉZIS:. Egy csoport alapú privát hitelesítési eljárást javaslok, ami jobb a kulcsfa alapú
módszernél mind a felhasználók védelme mind a hatékonyság szempontjából.

A csoport alapú megoldás mindig pontosan két kulcsot használ, míg a kulcsfa alapú megoldás
tipikusan több mint kett®t.

Az olvasó m¶ködésének komplexitása csoportok esetén a csoportok számától függ. Ha γ
csoport van, akkor a legrosszabb esetben az olvasónak γ kulcsot kell kipróbálnia. Tehát ha a ma-
ximális késleltetés adott, akkor γ könnyen meghatározható. Például ha ugyanazt a komplexitást
akarjuk elérni mint kulcsfák esetén konstans elágazási tényez®vel, akkor γ = (b logbN)− 1.
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4. ábra. Elágazási tényez®k szimulációs vizsgálata: (30, 30, 30) (bal oldal) és (72, 5, 5, 5, 3) (jobb
oldal). Ahogy az látható, S̄0/N jól becsüli S̄⟨−⟩/N -t, és egy használható alsó becslést ad rá.

Vál. R 1
R1

Vál. R 2
EK(R1|R2|ID) EKID (R1|R2)

Próbáld ki a csoport kulcsokat
amíg K nincs meg
Ellenõrízd a saját kulcsot 

R olvasó T kártya

5. ábra. Csoport alapú privát hitelesítés m¶ködése. K a csoport kulcs, KID a felhasználó saját
kulcsa, ID a felhasználó azonosítója, R1 és R2 véletlen értékek, a konkatenációt a | operátor
jelöli, és EK() jelöli a szimmetrikus kulcsú titkosítást K kulccsal.

k1 k2

k1,1 k1,2 k2,1 k2,2

k1,1,1 k1,1,2 k1,2,1 k1,2,2 k2,1,1 k2,1,2 k2,2,1 k2,2,2

K1 K2 K3 K4

KID1 KID2 KID3 KID4 KID5 KID6 KID7 KID8

6. ábra. Bal oldalon: Kulcsfa alapú hitelesítés Jobb oldalon: Csoport alapú hitelesítés.

Egy felhasználó kompromittálódásának hatása az alábbiak szerint számolható:

R =
1

N2

(
nC + (n(γ − C))2

)
(13)

Ha a felhasználók véletlenszer¶en kompromittálódnak, akkor C és így R is véletlen valószí-
n¶ségi változók, és a rendszer m¶ködését R várható értéke jellemzi.

A kulcsfa és a csoport alapú módszerek a 7. ábrán vannak összehasonlítva. A csoport alapú
módszer jobb eredményeket ér el, ha a kompromittált felhasználók száma egy határ alatt van.
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A határ felett a kulcsfa kicsit jobban m¶ködik, bár itt már igazából egyik módszer sem biztosít
megfelel® védelmet.
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7. ábra. Bal oldalon: R várható értékére kapott analítikus eredmények megegyeznek egy 10
szimulációs tesztb®l kapott átlagos eredménnyel. A paraméterek: N = 214 és γ = 64. Jobb
oldalon: A kulcsfa és a csoport alapú módszerek szimulációs összehasonlítása. A görbék az R
metrika értékét mutatják a c kompromittált felhasználók számának függvényében. A paraméte-
rek: N = 210 és γ = 64. A kon�dencia intervallumok nincsenek feltüntetve, mivel azok a 10−3

nagyságrendbe esnek, és így nem látszanának. A csoport alapú módszer jobban m¶ködik, ha
c értéke egy határ alatt van. A határ felett a kulcsfa alapú módszer a jobb, bár itt már egyik
módszer sem biztosít igazi védelmet a felhasználóknak.

A kapcsolódó publikációk a következ®k: [C5, C6, C1].

4.2. Járm¶közi kommunikációs hálózatok privát szférát érint® kérdései

2. TÉZISCSOPORT:. Járm¶közi kommunikációs hálózatokban egy kever® zóna alapú modellt
de�niálok, amiben a járm¶vezet®k privát szférájának védelmét vizsgá-
lom. Egy támadó stratégiát de�niálok, és bevezetek egy mértéket, hogy
a rendszetr tudjam jellemezni. Ezen kívül javaslok egy SLOW nev¶
módszert, ami automatikusan megvalósítja a kever® zónákat. A mód-
szer nem veszélyezteti a felhasználókat, míg jelent®s mértékben védi a
privát szférájukat. A megoldásokat szimulációk segítségével vizsgálom.

A járm¶közi kommunikációt használó járm¶vek folyamatosan adnak úgynevezett beacon üzene-
teket, hogy tájékoztassák a környez® járm¶veket a pozíciójukról. Ezen információ segítségével el
lehet kerülni bizonyos baleseteket, illetve javítani lehet a forgalom hatékonyságát.

Egy támadó le tudja hallgatni ezeket a beacon üzeneteket, hogy követni tudjon bizonyos
járm¶veket. Ha a támadó csak néhány helyen tud lehallgatni, akkor a környezet egy meg�gyelt
és egy nem meg�gyelt részre oszlik. A nem meg�gyelt rész kever® zónaként m¶ködik a járm¶vek
számára. Ez a felosztás látható a 8. ábrán.

2.1. TÉZIS:. Bevezetek egy modellt, aminek segítségével vizsgálható, hogy a járm¶vek mennyire
követhet®ek a kever® zónában. Ezen kívül bevezetek egy támadó stratégiát, ami
bizonyítottan optimális ebben a modellben.

A támadónak lehet valamilyen statisztikai ismerete a kever® zónáról. Ez az el®ismeret összefog-
lalható egy modellben, ami a következ®kb®l áll: M ×M -es Q = [qij ] mátrix (M a kever® zóna
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8. ábra. Bal oldal: Az ábrán az látszik, hogy bontható fel a terület meg�gyelt és nem meg�gyelt
zónára. Az ábrán a meg�gyelt zóna szürke, a nem meg�gyelt zóna fehér. A nem meg�gyelt zóna
kever® zónaként üzemel, hiszen ha itt váltanak azonosítót, akkor a támadó össze tudja keverni
®ket. Jobb oldal: Az ábra azt mutatja, hogy a kis kever® zónák hogy vonhatók össze egy nagy
zónába.

kapuinak száma), M2 fij(t) (1 ≤ i, j ≤ M) diszkrét eloszlás. Jelöljük qij-vel azt a feltételes
valószín¶séget, hogy a járm¶ a j kijáraton jött ki, ha tudjuk, hogy az i bejáraton ment be. fij(t)
eloszlás azt mondja meg, hogy mi az átjutási id® eloszlása i és j kapuk között.

A támadó célja, hogy kilépési eseményeket összekösse a belépési eseményekkel. Kicsit ponto-
sabban, a modellemben a támadó kiválaszt egy v járm¶vet a meg�gyelt zónában, és követi míg
be nem lép a kever® zónába. A következ®kben s-el jelölöm ezt a belépési pontot. Ezek után a tá-
madó meg�gyeli a kilépési eseményeket egy T ideig, ahol T úgy van megválasztva, hogy a kilépés
valószín¶sége T id®n belül közel 1 legyen (Pr{tout < T} = 1− ϵ, ahol ϵ egy kis szám, jellemz®en
a 0.005 − 0.01 intervallumban. tout jelöli azt valószín¶ségi változót, ami leírja a kilépés idejét).
Minden kilép® v′ járm¶ esetén a támadó kiszámolja annak a valószín¶ségét, hogy v′ valójában v.
Ehhez a számoláshoz a támadó felhasználja a meg�gyeléseit, illetve a kever® zóna általa ismert
modelljét. Végül eldönti, hogy szerinte melyik kilép® járm¶ volt valójában v.

A támadó döntési algoritmusa egyszer¶ és könnyen érthet®: a támadó tudja, hogy a meg�-
gyelni kívánt v járm¶ a kever® zóna s bejáratán ment be a 0 id®pillanatban. Ezek után minden
k = (j, t) kilépési eseményre kiszámolja azt a pjt (pjt = qsjfsj(t)) valószín¶séget, hogy a k ese-
mény tartozik a meg�gyelt v járm¶höz. A támadó végül azt a járm¶vet választja, ahol a pjt
valószín¶ség a legnagyobb. A támadó akkor sikeres, ha a kiválasztott járm¶ valóban a követett
v járm¶.

2. Tétel. A fentebb vázolt döntési algoritmus megvalósítja a Bayes döntést.

Ez a tétel azért fontos, mert a Bayes döntés minimalizálja a hibavalószín¶séget, tehát bizonyos
értelemben ez az ideális döntés a támadó számára. A disszertációban megtalálható a levezetés,
ami igazolja a döntés bayes-i mivoltát.

A következ® szimulációkban a járm¶vek mozgását a SUMO [KHRW02] program generálta,
míg a támadót egy Perl szkript valósította meg.

2.2. TÉZIS:. Szimuláció segítségével megmutatom, hogy a támadó sikervalószín¶sége a forga-
lom nagyságától és a lehallgatott csomópontok számától függ. Ezen kívül azt is
megmutatom, hogy a támadó sikervalószín¶sége szaturál egy adott számú lehall-
gató csomópont felett.

A támadó sikervalószín¶sége a 9-es ábrán van ábrázolva a támadó er®ssége függvényében. A
különböz® görbék a különböz® forgalom s¶r¶ségekhez tartoznak. Az eredmények jól látszanak:
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minél er®sebb a támadó, annál nagyobb a sikervalószín¶sége. Ez persze csak egy bizonyos határig
igaz, után a a sikervalószín¶ség 60 % körül tet®zik. Ennél nagyobb siker nem érhet® el, mert a
járm¶vek sorrendje megváltozhat két keresztez®dés között is, amir®l nem tud a támadó. Érdemes
meg�gyelni, hogy a szaturációs pont már a keresztez®dések felének lehallgatása körül elérhet®.
A forgalom intenzitása sokkal kevésbé fontos a támadó sikeressége szempontjából, mint a le-
hallgatott csomópontok száma. A sikervalószín¶ség bizonyos támadó er®sség felett gyakorlatilag
független a forgalom s¶r¶ségét®l.
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9. ábra. A támadó sikervalószín¶sége a támadás erejének függvényében. A három görbe a három
forgalmi helyzetet jellemzi (a sötétebb görbéhez nagyobb forgalom tartozik).

10-es ábrán még több információ szerezhet® a támadóról. Ez azt mutatja, hogy habár a V
anonimitási halmaz elég nagynak t¶nik, a halmaz elemeinek eloszlása közel sem egyenletes.

A továbbiakban azt feltételezem, hogy a lehallgató támadó mindenhol �gyel, más szóval glo-
bális támadóról van szó. A következ®kben ehhez a támadóhoz egy álnév csere algoritmus kerül
bevezetésre. A javasolt algoritmus neve SLOW (Silence at LOW speeds, csöndes osonás). A
m¶ködése a következ®: adott egy vT határsebesség, mondjuk vT = 30 km/h. Azok a járm¶vek,
amik ennél a sebességnél lasabban mennek, nem adnak semmilyen helyzetjelentést, hacsak va-
lamilyen különleges vészhelyzet azt nem kívánja. Ha a járm¶ már hallgatott egy ideig, akkor
lecseréli az összes azonosítóját a következ® üzenet elküldése elött. A lámpás keresztez®dések
például ideális helyszínek a cserére, hiszen ott egyszerre sok járm¶ áll meg, cserélhet azonosítót,
és utána mindenki különböz® irányokba mehet tovább.

2.3. TÉZIS:. Egy SLOW nev¶ álnév csere algoritmust javaslok, és megmutatom, hogy a mód-
szer jól védi a vezet®k privát szféráját, illetve csökkenti a lehetséges maximális
kommunikációs terhelést.

Védelem nélkül könny¶ elképzelni, hogy minden járm¶ könnyen követhet®, ha az periodikusan
elküldi a helyzetét. Ezt alátámasztandó néhány szimulációs eredmény a 11. ábrán látható.

Ha valamilyen védelmi intézkedést feltételezünk, akkor de�niálni kell egy támadó stratégiát
is. A következ®kben a támadó azt feltételezi, hogy egy keresztez®désben a bemeneti és kimeneti
sorrend nem változik. Ez persze nem feltétlenül igaz a valóságban, ennek ellenére ezzel a támadó
egész jó eredményeket tud elérni egy keresztez®désben (lásd 12. ábra). Például 100 járm¶ esetén,
annak közel felét tudja követni, miközben azok áthaladnak a keresztez®désen.

A 13. ábra a támadó sikerességét mutatja, ha a célpont egymás után több keresztez®désen is
áthalad az indulása és érkezése között. Ahogy az várhtó, a támadó sikeressége itt kisebb mint egy
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10. ábra. A sötét oszlopok azt mutatják, hogy függ a V anonimitási halmaz mérete a támadó
er®sségét®l. A három kis ábra a három forgalom s¶r¶séghez tartozik (kics, közepes és er®s
forgalom). A világos oszlopok az anonimitási halmaz e�ektív méretét mutatják. Az e�ektív
méret jóval kisebb mint a tényleges, ami azt mutatja, hogy az eloszlás az anonimitási halmazban
közel sem egyenletes.

keresztez®dés esetén volt. A szimulációs eredmények azt mutatják, hogy körülbelül a járm¶vek
10%-a követhet®, ha a határsebesség 22 km/h-nál (6 m/s) nagyobb.

A támadó sikeressége a vT határsebességen és a forgalom s¶r¶ségén múlik. Általánosság-
ban, minél nagyobb a határsebesség, annál nagyobb az esély arra, hogy a támadó elveszítse a
célpontját. Ezen kív¶l a s¶r¶ forgalom is nehezíti a támadó dolgát. A gyakorlatban persze
nagy különbség van a forgalom nagysága és a határsebesség között. A forgalom nagyságát a
járm¶vezet® nem tudja befolyásolni, míg a határsebesség könnyen szabályozható.

A járm¶vek által elvégzend® aláírás ellen®rzések száma szorosan összefügg a járm¶vek sebes-
ségével, ezt szemlélteti a 14. ábra. Ebben a számításban az a feltevés él, hogy a járm¶vek 2
másodpercenként követik egymást. A maximális kommunikációs távolság 100 méter, és a jár-
m¶vek 10 Hz-en adnak. Az ábra szerint torlódás esetén egy 8 sávos úton minden járm¶nek
körülbelül 8000 üzenetet kell ellen®rizni másodpercenként. SLOW esetén 30 km/h határral ez
lecsökken 1000 üzenetre. Ez a megoldás akkor is jól m¶ködik, ha csomagütközés esetén az adók
csökkentik az adási energiát. Tehát ez a módszer kisebb terhelést ró az OBU-ra, miáltal egy
olcsóbb eszköz is megfelel® lehet.

A kapcsolódó publikációk a következ®k: [C7, J2, O1, C8].
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11. ábra. Egy támadó sikervalószín¶sége, aki követni próbálja a járm¶veket. A járm¶vek semmi-
lyen védekezést nem alkalmaznak.
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12. ábra. Egyszer¶ támadó sikeressége egy keresztez®désben. A különböz® görbék különböz®
szimulációkhoz tartoznak. Az adott görbéhez tartozó járm¶szám a jelmagyarázatban található.
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13. ábra. Egyszer¶ támadó sikeressége, ha a célpont több kereszt®désen megy keresztül az indu-
lása és megérkezée között. A különböz® görbék különböz® szimulációkhoz tartoznak. Az adott
görbéhez tartozó járm¶szám a jelmagyarázatban található.
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14. ábra. Az ellen®rizend® aláírások száma az átlagsebesség függvényében. A maximális kom-
munikációs távolság 100 méter, és a járm¶vek 10 Hz-en adnak. A távolság a járm¶vek között a
sebességükt®l függ.
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4.3. Anonim aggregátor választás és adat gy¶jtés vezeték nélküli szenzorhá-

lózatokban

3. TÉZISCSOPORT:. Két anonim aggregátor választó protokollt javaslok szenzorhálózatbeli
alkalmazásra, melyek el tudják rejteni a megválasztott aggregátor azo-
nosítóját egy támadó el®l.

A vezeték nélküli szenzorhálózatok hasznos alapkövei lehetnek bármilyen kiber-�zikai rendszer-
nek. Ezek a rendszerek tipikusan magas megbízhatóságot kívánnak meg minden résztvev®t®l, így
a szenzorhálózattól is. A megbízhatóság mind a véletlen hibákkal mind a direkt támadásokkal
szembeni ellenállást megköveteli minden lehetséges szinten. Ennek fényében ebben a részben
az aggregátor választás biztonságával foglalkozom, különös tekintettel a megválasztott eszköz
azonosítójának elrejtésére.

3.1. TÉZIS:. Egy egyszer¶ anonim aggregátor választó protokollt javaslok, ami ellen tud állni
mind aktív mind passzív nem kompromittáló támadásoknak.

2. algoritmus Egyszer¶ anonim aggregátor választó protokoll
start T1, lejárat: rand(0,τ) //id®zít®, els® körben jár le
start T2, lejárat: rand(τ ,2τ) //id®zít®, második körben jár le
announFirst = (rand(0,1) ≤ γ)
CAID = -1 // a node aggregátorának ID-je
while T1 NOT lejárt do
if vétel ENC(hírdetmény) AND (CAID = -1) then
CAID = hírdetmény küld®jének ID-je

end if
end while
// T1 lejár
if announFirst AND (CAID = -1) then
küld ENC(hírdetmény);
CAID = node saját ID-je;

else
küld ENC(dummy);

end if
while T2 NOT lejárt do
if vétel ENC(hírdetmény) AND (CAID = -1) then
CAID = hírdetmény küld®jének ID-je

end if
end while
// T2 lejár
if (NOT announFirst) AND (CAID = -1) then
küld ENC(hírdetmény);
CAID = node saját ID-je;

else
küld ENC(dummy);

end if

A megoldás pszeudokódját a 2. algoritmus tartalmazza. A megoldás kicsit részletesebben a
következ®k szerint m¶ködik: a protokoll két körb®l áll, mindkét kör hossza τ . A node-ok ismerik
a globális publikus τ értéket, illetve tudják, hogy mikor kezd®dnek a körök. A protokoll elején
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minden eszköz elindít két véletlen id®zít®t, melyek közül T1 az els® körben, míg T2 a második
körben jár le a körön belül egyenletes eloszlás szeint. Ezen kívül minden eszköz sorsol egy bináris
értéket, hogy a két kör közül melyikben akar majd hírdetményt küldeni. Annak a valószín¶sége,
hogy az els® kört sorsolja ki γ, mely a rendszer paramétere.

Az els® körben minden S node megvárja, hogy lejárjon az els® id®zít®je. Ha S kap hírdet-
ményt miel®tt lejárna a T1 id®zít®je, akkor az üzenet küld®je lesz S aggregátora. Amikor T1
lejár, akkor S küld egy broadcast üzenetet: Ha az els® körben akar hírdetményt küldeni, és még
nem kapott hírdetményt, akkor küld egy hírdetményt, hogy ® akar aggregátor lenni. Minden
más esetben S küld egy álvéletlen üzenetet. Mindkét esetben az üzenet kódolva van, tehát az
üzenet tartalmához csak S szomszédai férhetnek hozzá.

A második kör hasonló az els®höz. Amikor T2 lejár S küld egy broadcast üzenetet: Ha
a második körben akar hírdetményt küldeni, és még nem kapott hírdetményt, akkor küld egy
hírdetményt, hogy ® akar aggregátor lenni. Minden más esetben S küld egy álvéletlen üzenetet.
Mindkét esetben az üzenet kódolva van.

Könny¶ belátni, hogy a második kör végére minden eszköz vagy maga lesz aggregátor, vagy
kapott egy üzenetet, hogy ki lesz az aggregátora. A második kör azért szükséges, mert el®fordul-
hat, hogy egy eszköz az els® körben csak véletlen üzeneteket küldött és kapott, tehát aggregátor
nélkül maradt. Egy lehallgató támadó csak annyit láthat, hogy minden eszköz mindkét körben
két kódolt üzenetet küld. Egy aktív támadó sem tehet ennél többet a titkos kulcsok nélkül. A
titkos kulcsok csak akkor kerülhetnek a támadóhoz, ha az kompromittál néhány node-ot, ami
itt feltételezés szerint nem történik meg. Amennyiben mégis meg szeretnénk enegedni, akkor a
következ® megoldást kell használni.

3.2. TÉZIS:. Egy komplex anonim aggregátor választó protokollt javaslok, ami ellen tud állni
mind aktív mind passzív nem kompromittáló és kompromittáló támadásoknak is.

A választási folyamat a következ®képpen m¶ködik két f® lépésben: (i) Minden node eldönti, hogy
akar-e aggregátor lenni. Ez a döntés lokálisan történik valamilyen véletlen változó alapján. (ii) A
második lépésben egy anonim vétó protokollt futtatnak az eszközök, hogy kisz¶rjék azt az esetet,
hogy nincs aggregátor. Ha nincs aggregátor, akkor minden eszköz visszalép az els® lépéshez.

Az (i) lépést könnyen lehet implementálni. Minden eszköz egy adott p valószín¶séggel választ-
ja magát aggregátorrá. A döntések titkosak maradnak, a node-ok csak azt akarják tudni, hogy
az aggregátorok c száma nem nulla e. Ez azért jó, mert ha egy node kompromittálódik, akkor ®
semmit nem tud az aggregátorok azonosítójáról, csak a saját állapotáról. Jelölje C a megválasz-
tott aggregátorok számát tartalmazó valószín¶ségi változót. C ekkor binomiális eloszlású (N az
összes node száma):

Pr(C = c) =

(
N
c

)
pc (1− p)N−c

Az aggregátorok várható száma az els® lépés után: cE = Np. Tehát ha átlagosan ĉ aggre-
gátorra van szükség, akkor p értékét ĉ

N -ra kell beállítani (ez a képlet kissé módosulni fog, ha
�gyelembe vesszük a második lépést is).

Annak a valószín¶sége, hogy nem választanak meg aggregátort a következ®: (1 − p)N . Ezt
elkerülend®, le kell futtatni a (ii) lépést, amely kideríti, hogy van e aggregátor anélkül, hogy bármi
az aggregátor azonosítójáról kiderülne. Ez a preobléma megoldható anonim vétó protokollal,
amilyet pédául Hao és Zieli«ski javasolt [HZ06].

Az anonim vétó protokoll két körb®l áll (G egy publikus csoport, melynek rendje q, g a
csoport generátora):

1. El®ször is minden felhasználó választ egy xi titkos véletlen értéket: xi ∈ Zq. Ezután gxi -t
elküldi egy broadcast üzenetben egy bizonyítékkal, hogy ismeri xi-t. A bizonyíték nélkül
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a felhasználó megválaszthatná gxi -t, úgy hogy befolyásolni tudja a választás kimenetét.
Ezután minden résztvev® ellen®rzi a kapott értékeket, és kiszámol egy speciális szorzatot:

gyi =
i−1∏
j=1

gxj

/
N∏

j=i+1

gxj

2. Ezután minden felhasználó elküldi a többieknek a gyici értéeket bizonyítékkal arra, hogy
ismeri a kitev®t. ci értéke megegyezik xi-vel a nem aggregátoroknál, míg aggregátoroknál
ez egy véletlen ri érték.

A P =
N∏
i=1

gciyi szorzat értéke akkor és csak akkor lesz egy, ha senki nem jelentkezett aggre-

gátornak. Ha ez a helyzet, akkor újra lehet futtani az egész választási procedúrát. Ha P értéke
nem egy, akkor valaki jelentkezett aggregátornak.

Ha �gyelembe vesszük a második kör hatását is, az aggregátorok várható száma kicsivel
nagyobb, mint a sima binomiális eloszlás alapján lenne:

cE =
Np

1− (1− p)N

A választó protokoll anonimitása a két lépést®l függ. Az els® lépés egyértelm¶en nem szivá-
rogtat ki információt, ha valódi véletlenszámokat tud generálni az eszköz. Ez megoldható akár
er®forráskorlátozott környezetben is, például a TinyRNG [FC07] használatával.

A második lépés anonimitását elemzik a következ® cikkben: [HZ06]. Az anonimitás a Di�e-
Hellman döntési problémán alapul.

A protokoll üzenetkomplexitása O(N2), ami elfogadható, hiszen választást csak ritkán kell
tartani.

Összefoglalásképpen, a választás után minden node azonos valószín¶séggel lesz aggregátor,
és biztos, hogy lesz legalább egy aggregátor. Egy támadó viszont nem tud meg semmit az
aggregátorokról, legfeljebb azt tudja eldönteni, hogy egy kompromittált eszköz aggregátor e.

Az anonim aggregátorokon alapuló adatgy¶jtést a következ®kben mutatom be.

3.3. TÉZIS:. Egy anonim aggregáló és egy anonim lekérdez® sémát javaslok, amik használhatók
a komplex anonim aggregátor választó protokollal kompromittáló támadó jelenlé-
tében is.

Az adat aggregáló eljárás broadcast kommunikáción alapul. Amennyiben nincs mindenki a másik
rádiós hatósugarában, akkor egy összekötött domináló halmaz (CDS, Connected Dominating Set)
alapú megoldást javaslok.

Minden id®résben, az összes node elküldi a mérési eredményét a legközelebbi CDS eszköznek,
ha maga nem CDS eszköz. Az id®rés végén a CDS eszközök egy módosított Echo algoritmust
[Cha06] futtatnak a CDS eszközök által létrehozott feszít®fán: Minden CDS node megvárja, amíg
1 kivétellel az összes CDS szomszédja elküldi neki az aggregátumot. Ekkor ® belerakja az aggre-
gátumba az általa tárolt értékeket, és elküldi az utolsó CDS szomszédnak. Ez azt eredményezi,
hogy a fa levelei kezdik a kommunikációt, és a kommunikációs front terjed a gyökér felé. Ez
a m¶ködési mód megegyezik az Echo algoritmus második fázisával. Ha egy node megkapja az
össze szomszédjától az értéket, akkor ® ki tudja számolni a végs® aggregátumot. Ezek után ez
az érték visszaterjeszthet® a hálózatba.

Ezek után minden node ismerni fogja a végs® értéket, és attól függ®en, hogy ® aggregátor e,
le is tárolhatja. A tárolt érték tartalmazza az id®rés azonosítóját, és a mért aggregátumot.
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15. ábra. Példa aggregációra. Az ábrák balról jobbra az aggregáció fázisait mutatják: (i) A mért
adat küldésre kész. Ez [átlag; adatok száma] száma formátumban van tárolva. A nem CDS node-
ok elküldik az átlagot a CDS szül®jüknek. (ii) A CDS node-ok elkezdik elküldeni az adatokat a
szüleiknek. (iii) Egy CDS node megkapta az összes értéket a szomszédaitól, és elkezdi elküldeni
a végs® aggregátumot. Azok a node-ok letárolják az értéket, akik szeretnék. (iv) A többi CDS
node újraküldi az értéket. Az aggregátor node-ok lementik az értéket.

Az aggregáló függvény bármilyen statisztika lehet az adatokon. Például lehet minimum,
maximum, összeg, vagy átlag. A 15. ábra egy példát mutat, ahol 5 node azon belül 2 aggregátor
szerepel, és az átlagot számítják ki.

Az aggregáció analízise anonimitás szempontjából igen egyszer¶: az aggregálás után mindenki
ugyanazzal az információval rendelkezik, és a lépések aggregálás közben függetlenek az eszközök
státuszától, tehát nem szivárog ki semmilyen információ.

Az aggregáció üzenet komplexitása O(N), ahol N a node-ok száma. Ennél jobb komplexitás
nem képzelhet® el, hiszen minden eszköznek legalább egyszer meg kell szólalnia, ha bele akarjuk
rakni az ® adatát is az aggregátumba. A megoldás kis késleltetést visz a rendszerbe (megdup-
lázza egy naív rendszer késleltetését), de ez tipikusan elfogadható, hiszen az aggregálás sokkal
gyorsabban lezajlik, mint a két mérés közti átlagos id®.

A lekérdezés a következ®képpen zajlik. Az operátor azonosítja magát egy O node felé. Ezután
O kiküld egy lekérdezést az operátor nevében, és a kapott választ továbbítja az operátornak. A
továbbiakban azt feltételezem, hogy O nem CDS tag (ha mégis az lenne, akkor a lekérdezés els®
és utolsó üzenete kihagyható).

Az O node elárasztja a hálózatot a Q lekérdezéssel a CDS node-ok segítségével. Ehhez el®ször
is elküldi a kérést a CDS szül®jének, és ezek után minden CDS node elküldi broadcast üzenetben
a kapott kérést. A Q kérdés tartalmazza, hogy az operátor mire kiváncsi, és melyik id®résben.

A válaszban minden i node részt vesz egy Ri értékkel:

Ri =

{
h(Q|ki), nem aggregátoroknak
h(Q|ki) +M , aggregátoroknak

(14)

aholM a tárolt mért érték, h egy kriptográ�ai lenyomatképz® függvény, és ki egy megosztott kulcs
az operátor és az i node között. Tehát a nem aggregátorok egy az operátor által is kiszámolható
álvéletlen számmal járulnak hozzá az összeghez, míg az aggregátorok ezen kív¶l az M tárolt
értékkel is.

A cél az, hogy a kérdést indító O node kapja vissza az Ri értékek összegét. Ehhez minden
nem CDS tag elküldi az ® értékét a CDS szül®jének, és azok visszaterjesztik a náluk lév® összeget
O irányába. Végül O-hoz megérkezik az R =

∑
Ri összeg. A megoldás m¶ködését a 16. ábra

szemlélteti.
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16. ábra. Példa lekérdezésre. Az ábrák balról jobbra a lekérdezés fázisait mutatják: (i) Az
operátor elküldi a lekérdezést O-nak. O elküldi a lekérdezést a CDS szül®jének, és az elküldi a
lekérdezést broadcast üzenetben. (ii) A CDS node-ok továbbítják a lekérdezést broadcast üzenet
formájában, így az mindenkihez eljut. (iii) Minden nem CDS node (kivéve O-t) elküldi a válaszát
a szül®jének. (iv) A válaszok összege vissza van terjesztve O irányába.

A megkapott R értékb®l O ki tudja számolni a tárolt adatot a következ®képpen. Els®ször is
az operátor ki tudja számolni az összes h(Q|ki) értéket és azt le tudja vonni R-b®l. A kapott
eredmény R′ = cM alakú, ahol c az aggregátorok ismeretlen száma. Mivel M de�níció szerint
az [A,B] intervallumból kerül kiválasztásra, ahol az [iA, iB] i = 1, 2, . . . , N intervallumok nem
átfed®ek, ezért cM egyetlen [cA, cB] intervallumba eshet csak bele, tehát c meghatározható az
operátor számára. Az [A,B] intervallum létrehozásának mikéntje a disszertációban van leírva.

A javasolt protokoll rengeteg el®nyös tulajdonsággal rendelkezik. El®ször is a hálózat tud
válaszolni a kérdésre, ha legalább egy aggregátor még életben van a hálózatban. Az operátornak
nem kell tudnia, kik is az aktuális aggregátorok, így ezt az információt nem tudja véletlenül
felfedni. A protokoll nem szivárogtat ki semmilyen információt az aggregátor kilétér®l egy támadó
számára sem. A protokoll üzenet komplexitása O(N). Ez a legjobb elérhet® komplexitás, ha az
operátor nem tudja, kik is az aktuális aggregátorok.

A kapcsolódó cikkek a következ®k: [C2, C3, J1, J3].
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5. Eredmények hasznosítása

A téziseimben három különböz® vezeték nélküli hálózattal foglalkoztam: RFID rendszerek, jár-
m¶közi kommunikációs hálózatok, és vezeték nélküli szenzorhálózatok. Ebben a fejezetben az új
eredmények alkalmazhatóságát tárgyalom.

5.1. Rádiófrekvenciás hitelesító rendszerek

Az RFID rendszerek alkalmazhatósága rendkívül széleskör¶. Néhány példa megtalálható a kö-
vetkez® helyeken [WNYD09, RFI12]: mobil �zetés, raktárkészlet nyilvántartás, bérletek.

Bármilyen olyan alkalmazás, ahol az eszköz hordozója végs® soron egy ember, rejt magába
privát szférát érint® problémákat. Az általam javasolt megoldások minden ilyen szituációban
alkalmazhatók. Egy ilyen példa az automatikus jegy és bérletkezelés tömegközlekedési járm¶ve-
ken, ahol a bérlet tartalmazhat RFID chipet. Egy ilyen rendszerben az alkalmazás integrátor
használhat kulcsfa vagy csoport alapú hitelesítési eljárásokat, f®leg ha a törvényi környezet va-
lamilyen megoldás használatára rá is kényszeríti. Az ebben a téziscsoportban közölt megoldások
egy része a Mobl Innovációs Központ1 keretein belül jött létre, és ott hasznosult.

5.2. Járm¶közi kommunikációs hálózatok

A járm¶közi kommunikációs hálózatok felhasználása alapvet®en három nagyobb kategóriába so-
rolható: biztonságot érint® alkalmazások, forgalom hatékonyságot növel® alkalmazások, és szó-
rakoztató alkalmazások [HL08, WTM09].

A legtöbb biztonságot érint® illetve forgalom hatékonyságot növel® alkalmazás az úgynevezett
beacon üzeneteken alapul, melyeket a résztvev®k rendszeresen küldenek. Egy-egy ilyen helyzetje-
lentés a járm¶ helyzetét, esetleg irányát, a küldés idejét, és valamilyen azonosítót tartalmaznak.
Ezen üzenetek segítségével a járm¶vek követhet®vé válnak, amely egy nem kívánt mellékhatása
a járm¶közi kommunikációs hálózatoknak. A disszertációban ez a nem kívánt mellékhatás van
elemezve, illetve védekez® megoldást is javaslok. A védekez® algoritmus kompatibilis a Car 2
Car Communication Consortium [Con12] által javasolt keretrendszerrel.

A járm¶közi kommunikációt érint® eredmények részben az Európai Bizottság által �nanszí-
rozott SeVeCom2 projekt keretein belül jöttek létre, és ott hasznosultak.

5.3. Vezeték nélküli szenzorhálózatok

Vezeték nélküli szenzorhálózatoknak sokféle felhasználásuk lehet. Ezek közül többen rendkívül
fontos lehet a kiemelt szerep¶ eszközök elrejtése [ASSC02]: hadászati alkalmazások, kritikus
infrastruktúra védelem.

Az el®bb említett alkalmazásokban szükség lehet agregációra, illetve az aggregátor elvesztése
súlyos következményekkel járhat. Tehát ezen alkalmazások esetén szükség van anonim agregátor
választásra, illetve anonim adatgy¶jtésre. Egy példa alkalmazás készült kritikus infrastruktú-
ra védelemre a Wireless Sensor and Actuator Networks for Critical Infrastructure Protection
(WSAN4CIP3) Európai bizottság által támogatott projekt keretein belül, ahol az ebben a disszer-
tációban leírt eredmények hasznosultak.

1http://www.mik.bme.hu//
2http://www.sevecom.org/
3http://www.wsan4cip.eu
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