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1. Bevezetés 

Napjainkban igen elterjedt az üzenetszórás (broadcast) alapú kommunikáció, mely 

segítségével hatékonyan tudunk adatokat továbbítani sok fogadó felé. Számos területen 

használnak ilyen típusú kommunikációt (rádiófrekvenciás vagy vezetékes) átviteli módtól 

függetlenül. A kihívást nem feltétlenül az adatok továbbítása jelenti, hiszen a kommunikáció 

lebonyolításához a megfelelő szabványok és technológiák már rendelkezésünkre állnak. Ennek 

köszönhetően olyan helyeken alkalmazzák az üzenetszórásos kommunikációt, mint a 

közlekedési- és a hadiipar, de gyakorlatilag bármilyen szituációban használható, ahol fontos az 

üzenetek több címzett számára történő továbbítása. A lehetséges felhasználási módok között 

több olyan területtel is találkozunk, ahol elengedhetetlen az üzenetek hitelessége, ugyanis akár 

az átvitel során keletkező zaj, akár egy rosszindulatú támadó könnyen megváltoztathatja a 

feladott üzenet tartalmát. A változás mértékétől függően a fogadók nehezen, rosszul vagy akár 

egyáltalán nem tudják értelmezni a megkapott üzenetet. Az alkalmazási terület érzékenységétől 

függően ebből közvetlenül származhat anyagi kárt okozó vagy emberi életeket is 

veszélyeztethető helyzet. Ennek elkerülése érdekében az üzenetszórásos modell alkalmazása 

során a következő két kérdést kell feltennünk, mielőtt kliensként feldolgozunk egy érkező 

üzenetet: 

 Valóban attól a küldőtől kapunk-e üzenetet, akitől azt várnánk? 

 Valóban azt az üzenetet kaptuk-e meg az üzenet címzettjeként, amit a küldő a 

kommunikációs csatornára helyezett? 

A fenti két kérdésre természetesen egyaránt igen az elvárt válasz. Ebben az esetben 

biztosak lehetünk abban, hogy az általunk megkapott és feldolgozott üzenet hiteles. 

A hálózati protokollok tárgyalásához használt OSI és hibrid modellek hálózati rétegében 

helyezkedik el a hálózati kommunikációhoz elengedhetetlen IP protokoll. Napjainkban még 

mindig az az IPv4-es verzió van túlnyomórészt használatban, mellyel kapcsolatban már a 80-

as évek végén problémák merültek fel. Nem véletlen, hogy a 90-es évek végén megfogalmazott 

IPv6-hoz tartozó ajánlás már tartalmaz például az üzenetek autentikálására használható, IPsec 

névre hallgató protokoll specifikációt. Dolgozatunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy 

miként lehetne az IPv4 alapú broadcast üzenetek hitelesítését elvégezni. 
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A fentiekben leírt problémakörre egy lehetséges megoldást nyújthatnak az üzenetszórásos 

autentikációs protokollok, mely család egyik tagja a dolgozatunk fő témáját képező TESLA 

protokoll [15]. Ennek segítségével ellenőrizni tudjuk az üzenetek eredetét és tartalmát, mindezt 

úgy, hogy az ehhez szükséges költségek alacsonyak maradnak. A TESLA működése a 

kriptográfiai hash láncok alkalmazásán alapszik, melyek fontos szerepet játszanak modern 

fizetési és felhőbiztonsági protokollokban is [7][8].A protokoll leírása már viszonylag régóta 

létezik, illetve több módosított változatával is találkozhatunk, ám összességében elmondhatjuk, 

hogy ezek többsége csak elméleti leírás, az implementációt segítő dokumentáció egyáltalán 

nem található meg a legnépszerűbb online könyvtárakban (ACM Digital Library és IEEE 

Xplore Digital Library). 

Dolgozatunk egyik célkitűzése az volt, hogy részletes leírást adjunk a TESLA protokoll 

internetalapú megvalósításához szükséges kriptográfiai fogalmakról. Eddig a protokoll 

többnyire PC-s és szenzoros környezetben került alkalmazásra, azonban a mobileszközök 

elterjedésével fantáziát láttunk abban, hogy a legelterjedtebbnek számító Androidos platformon 

is megvalósítsuk azt. Az Androidos implementáció újabb, főként mobilalkalmazások előtt nyit 

teret, de fontos eredménynek számít az egyre jobban elterjedő Android alapú IoT eszközök 

körében is. Ez előbbi felhasználási módra egy példát is mutatunk. 

Dolgozatunkat az általunk felhasznált hálózati és a kriptográfiai alapfogalmak 

elhelyezésével és áttekintésével kezdjük. Ez után azt mutatjuk be, hogy miként készítettük el a 

TESLA protokoll Java-nyelvű implementációját. Végül pedig azt a lehetséges felhasználási 

módot ismertetjük, mely során egy Java-alapú webalkalmazás metaadatokkal ellátott 

kameraképeket gyűjt az általa ismert Androidos kliensektől. Az elkészült alkalmazás jelentős a 

„Zöld informatika” szempontjából, mert kihasználatlan telefonokat tudunk újra használatba 

helyezni, de anyagi szempontból sem utolsó, mert akár egy vadonatúj IP kamerarendszer árát 

is meg tudjuk vele spórolni. 

Az elkészült alkalmazások forráskódjai, illetve az azok beüzemeléséhez szükséges 

leírások megtalálhatók a projekt hivatalos GitHub oldalán, a https://github.com/unideb-tesla 

címen. Példaalkalmazásunk működését egy rövid videó formájában mutatjuk be, mely elérhető 

a https://youtu.be/H7hZOc2XoQs címen. 
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2. Kriptográfiai alapok 

Mielőtt rátérnénk magának a TESLA protokollnak a bemutatására, ismertetjük azokat a 

kriptográfiai műveleteket és szerkezeteket, melyek fontos szerepet játszanak annak 

működésében és megvalósításában. 

2.1. Hash függvények 

A hash függvények kriptográfiai primitívek. A kriptográfiai primitívek olyan alacsony 

szintű eljárások/algoritmusok, melyeket felhasználva protokollokat építhetünk biztonságos 

rendszerek létrehozásához. Általánosságban elmondható a hash függvényekről, hogy egy 

tetszőleges hosszúságú inputot (szokás üzenetnek is nevezni) képeznek le egy fix hosszúságú 

outputra, a hash értékre. Alapszinten feloszthatjuk ezeket a függvényeket két nagyobb 

csoportra, e szerint beszélünk kulcs nélküli és kulcsos hash függvényekről. Dolgozatunk 

szempontjából a kulcs nélküli hash függvények, illetve az üzenethitelesítő kódok (MAC) bírnak 

nagyobb jelentőséggel, így ezeket tárgyaljuk részletesebben. 

A kriptográfián belül az adatok integritásának megőrzésére használjuk őket, de ezen kívül 

az informatika több területén is megjelennek. Ezen alapszik például a hash tábla nevű 

adatszerkezet, melynek egy tipikus felhasználási módja az adatbázisokban való keresés 

felgyorsítása. 

A fejezet tartalma részletesen megtalálható Folláth [5], Menezes, Van Oorschot, 

Vasntone [12], Preneel [17], Thomsen [22] és Van Rompay [25] műveiben. 

2.1.1. Kulcs nélküli hash függvények 

Formálisan a következő alakban írhatjuk fel őket: 

𝐻: {0,1}∗ → {0,1} , 

ahol 𝑛 ≥ 1. Láthatjuk, hogy az alaphalmaz mérete jóval nagyobb is lehet, mint a 

képhalmaz mérete, ezért akár ütközések is előfordulhatnak. Ütközésről beszélünk akkor, ha két 

különböző bemenet esetén a hash függvény azonos kimenetet állít elő. 
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Szoros kapcsolatban állnak az egyirányú függvényekkel, melyeket „könnyű” kiszámítani, 

de egy adott kimenet esetén „nehéz” meghatározni a függvény eredeti bemenetét („nehéz” 

invertálni). Attól függően, hogy milyen területen használják fel őket, különböző igények 

merülhetnek fel ezekkel a függvényekkel szemben. Ezek alapján beszélhetünk még az alábbi 

tulajdonságokról: 

 Őskép ellenálló (pre-image resistance) – Ha adott egy hash érték, akkor „nehéz” 

olyan üzenetet találni, melynek hashe megegyezik az ismert értékkel. 

 Második őskép ellenálló (second pre-image resistance) – Adott üzenet esetén 

„nehéz” találni egy másik olyan üzenetet úgy, hogy a két üzenet hash értéke 

megegyezzen. 

 Ütközés ellenálló (collision resistance) – „Nehéz” találni két különböző üzenetet, 

melyek hash értéke megegyezik. 

A fent említett „könnyű” és „nehéz” jelzők bonyolultságelméleti szempontból értendők. 

A „könnyű” jelenti azt, hogy adott számítás polinomiális idő alatt elvégezhető, míg a „nehéz” 

fejezi ki azt, hogy valaminek a meghatározása polinomiális időben nem lehetséges. 

Érdemes említést tennünk az úgynevezett lavina effektusról (avalanche effect), mely egy 

fontos és kedvező tulajdonság lehet a kriptográfiai hash függvényeknél. Ez azt jelenti, hogy ha 

csak egy kicsit is változtatunk az inputon (akár csak 1 bitet is), az az output jelentős változását 

vonja maga után (lásd 1. táblázat). Ha ez nem teljesül kellőképpen, akkor azt mondjuk, hogy a 

függvény „gyengén randomizál”, emiatt pedig akár következtetéseket is vonhatunk le az eredeti 

bemenetről az eredményül kapott hash értékek alapján. 

Üzenet Hash érték (SHA-256) 

Alma 112850868FD082F1E47C9920E8F037B92047FBC9AD91EAF38AFD5C583A40F89E 

alma CF43E029EFE6476E1F7F84691F89C876818610C2EAEAEB881103790A48745B82 

1. táblázat. Példa a lavina effektusra SHA-256-os algoritmus használata esetén. 

2.1.2. Kulcs nélküli hash algoritmusok 

Az évek során több különböző megoldás is született, melyek közül a legnépszerűbbek 

például az MD és az SHA függvénycsaládok tagjai. 
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Az MD (Message Digest) függvénycsaládnak több tagja is van (MD2, MD4, MD5, 

MD6), melyek közül talán a legismertebb az MD5. Ez egy korábban széles körben elterjedt és 

használt hash függvény, mely 128 bites hash értékeket állít elő. 2005-ben kiderült [26], hogy 

nem ütközés ellenálló, illetve több további gyengesége is napvilágot látott. 2010 óta a 

pittsburghi Software Engineering Institute kriptográfiai szempontból megbízhatatlannak 

tekinti, emiatt például USA-ban a kormányi alkalmazásokban az SHA-2 függvénycsalád 

alkalmazását javasolják. 

Egy másik népszerű függvénycsalád még az SHA (Secure Hash Algorithm), melynek 

legelső változata, az SHA-0 1993-ban jelent meg, mely 160 bites hash értékeket állít elő. 

Gyengeségei miatt született meg az SHA-1-es algoritmus, mely szintén 160 bites kimenetet állít 

elő, ám ez sokkal megbízhatóbb. Azóta megjelentek továbbá az SHA-2 és SHA-3 

függvénycsaládok is (ezek önmagukban is 1-1 családot alkotnak, mivel több különböző 

függvényt foglalnak magukba), melyek nagyobb méretű hash értékeket állítanak elő, illetve 

működésükben is biztonságosabbak, emiatt a manapság már ezek alkalmazása ajánlott. 

Az említett hash függvények részletes leírása megtalálható Menezes, Van Oorschot és 

Vanstone [12] könyvében, illetve az [Sz2][Sz3][Sz8] szabványokban. 

2.1.3. MAC 

A message authentication code (üzenethitelesítő kód, röviden MAC) a hash függvények 

családján belül a kulcsos hash függvények közé tartozik. Ahogy azt a neve is mondja, 

segítségével egy üzenet hitelességét tudjuk ellenőrizni, mely magában foglalja az üzenet 

sértetlenségének ellenőrzését, illetve azt is, hogy valóban attól származik az üzenet, akitől 

vártuk. Formálisan így írhatjuk fel: 

𝐻: {0,1} × {0,1}∗ → {0,1} , 

ahol 𝑘, 𝑛 ≥ 1. Láthatjuk, hogy a kulcs ismerete nélkül nem számíthatjuk ki az adott 

üzenethez tartozó hash értéket, ezért egy kommunikáció megkezdése előtt biztosítanunk kell 

azt, hogy mind a küldő, mind a fogadó rendelkezik a szükséges kulccsal. 
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2.1.4. HMAC 

A hash-based message authentication code (hash-alapú üzenethitelesítő kód, röviden 

HMAC) egy speciális fajtájú MAC, mely lényegében egy kriptográfiai hash függvény és egy 

titkos kulcs kombinációja. Lehetőséget nyújt különböző hash függvények használatára a 

hitelesítő kód kiszámításához. MD5 vagy SHA-256 alkalmazása esetén beszélhetünk például 

HMAC-MD5-ről vagy HMAC-SHA256-ról. Működését az 1997-es szabvány [Sz11] írja le. 

2.2. Hash láncok 

2.2.1. Fogalma 

A hash lánc egy olyan speciális szerkezet, mely egy adott 𝐻 hash függvény alkalmazásán 

alapul. Legyen a 𝐻 egy 𝑛 bit hosszúságú kimenetet előállító hash függvény, valamint 

válasszunk ki egy tetszőleges 𝑁 pozitív egész számot. Definiáljuk 𝐶-t a következőképp: 

 𝐶  legyen egy 𝑛 bit hosszúságú, véletlen bitsorozat 

 𝐶 = 𝐻(𝐶 ), 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1 

Ekkor 𝐶-t hash láncnak (vagy más néven egyirányú láncnak) nevezzük. Láthatjuk, hogy 

a láncot a végétől az eleje felé haladva számítjuk ki (lásd 1. ábra), ám felhasználása szokásos 

módon az elejétől kezdődik. A lánc első eleme, a 𝐶  egy nyilvános adat, melyet arra használnak, 

hogy egy adott 𝑥 bitsorozat és a 𝐻 függvény ismeretében el lehessen dönteni, hogy 𝑥 eleme-e 

a láncnak. 

 

1. ábra. Példa egy hash láncra, N = 4 esetén. 

A hash láncokról és más hash alapú struktúrákról, illetve azok tulajdonságairól Page [14] 

ír részletesebben. 
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2.2.2. Jellemzői 

A hash függvény fogalmánál feltettük azt, hogy tetszőleges bemeneti értékre gyorsan ki 

tudjuk számítani a hozzá tartozó hash értéket. Ennek megfelelően a lánc tetszőleges elemét is 

könnyedén ki tudjuk számítani. Az egész láncunk megkonstruálásának ideje attól függ, 

mekkorának választottuk meg az 𝑁 számot. 

A rendelkezésre álló tárhelyünk és számítási kapacitásunk függvényében el is dönthetjük, 

hogy milyen módon szeretnénk tárolni a láncunkat. Legenerálhatjuk és eltárolhatjuk a láncunk 

összes tagját, és később könnyedén el tudjuk érni őket, de azt is megtehetjük, hogy csupán az 

utolsó tagját tároljuk el, az összes többit pedig az igényeinknek megfelelően menet közben 

állítjuk elő. De gondolkodhatunk akár hibrid megoldásban is, mely segítségével csökkenthetjük 

a tárhely igényünket, és cserébe nem kell túl sok újraszámítást végeznünk. 

Adott 𝑖, 𝐶  pár esetén egyértelműen el lehet dönteni, hogy a 𝐶  valóban a láncunk 𝑖-edik 

tagja-e. Csupán ellenőriznünk kell, hogy teljesül-e a 𝐻 (𝐶 ) = 𝐶  egyenlőség, ahol 𝐻  jelöli a 

𝐻 hash függvény 𝑖-szer egymás utáni végrehajtását. Amennyiben az egyenlőség fennáll, 𝐶  

valóban az 𝑖-edik eleme a láncnak, egyébként nem. Beláthatjuk, hogy egy ismert, köztes 𝐶  tag 

esetén (0 < 𝑗 < 𝑖) az ellenőrzést úgy is elvégezhetjük, hogy 𝑖 − 𝑗-szer alkalmazzuk a hash 

függvényt 𝐶 -re, és ha eredményként megkapjuk az említett köztes értéket, akkor szintén 

igazoltuk, hogy 𝐶  a lánc 𝑖-edik eleme.  

2.2.3. Korai alkalmazása 

A hash láncok ötletét Lamport [10] vetette fel egy korai alkalmazás részeként. Egy olyan 

eljárást dolgozott ki, mellyel távoli számítógépre való bejelentkezéskor használatos jelszavakat 

lehet megvédeni egy nem biztonságos környezetben. A felhasználó megad egy alap 𝑥 jelszót, 

majd ebből képzünk további jelszavakat, egy adott hash függvény segítségével. 100 jelszavas 

lánc esetén a távoli gépen tárolva van 𝐻 (𝑥), 𝐻 (𝑥), … , 𝐻 (𝑥), 𝐻(𝑥). Az első bejelentkezés 

során a felhasználó elküldi a 𝐻 (𝑥) hash értéket, melyre a távoli gép ellenőrzi, hogy teljesül-

e a 𝐻 𝐻 (𝑥) = 𝐻 (𝑥) egyenlőség. Amennyiben igen, a bejelentkezés sikeres volt. 

Következő alkalommal a felhasználó a 𝐻 (𝑥) értékkel próbál bejelentkezni, melyet hashelve 

a 𝐻 (𝑥) es értékkel hasonlít össze a távoli gép, és így tovább, egészen addig, amíg el nem 

használtuk a lánc összes tagját. Láthatjuk, hogy hiába sikerül valakinek hozzáférnie egy 
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jelszóhoz (például lehallgatja a kommunikációs csatornát), vagyis a lánc egy eleméhez, nem ér 

el vele semmit, ugyanis a következő bejelentkezés során már a lánc következő elemével lesz 

végrehajtva az ellenőrzés, annak kiszámítása pedig rendkívül időigényes folyamat 

(polinomiális időben nem lehetséges). 

2.3. Véletlen generátorok 

A véletlen generátorok olyan kriptográfiai primitívek, melyek segítségével egy véletlen 

bitsorozatot állíthatunk elő. Kriptográfiai szempontból fontos a szerepük, hiszen számos eljárás 

és protokoll használja őket. Így állítjuk elő például a DES szimmetrikus titkosító eljárás titkos 

kulcsát, az RSA nyilvános kulcsú titkosító algoritmusban használatos 𝑝 és 𝑞 prímeket vagy a 

digitális aláírás algoritmus (DSA) privát kulcsát. Rövid összefoglalónkhoz Folláth [5], illetve 

Menezes, Van Oorschot és Vanstone [12] írásaiból merítettünk. 

2.3.1. Álvéletlen generátorok 

Az álvéletlen generátorokkal vagy másképp pszeudovéletlen számgenerátorokkal az 

angol irodalomban pseudo random number generator, röviden PRNG néven találkozhatunk. 

Ezek olyan eljárások, melyek egy kezdeti, úgynevezett mag (seed) érték alapján állítják elő a 

kimenetüket. Emiatt a kapott érték nem lesz valóban véletlen, sőt magát az eljárást akár 

determinisztikusnak is nevezhetjük, hiszen a kimeneti érték teljes mértékben a magtól függ. 

2.3.2. Generátorok típusai 

Annak érdekében, hogy jobban randomizált eredményt kapjunk, beszélhetünk különböző 

fajtájú generátorokról, melyek más-más forrásból merítenek a minél jobb véletlen elérése 

érdekében: 

 Hardver-alapú generátorok – Olyan véletlen generátorok, melyek különböző fizikai 

eszközök működése közben előforduló véletlen jelenségeket használják fel, például 

ilyen lehet egy hang egy mikrofonból vagy egy input videó egy kamerából. 

 Szoftver-alapú generátorok – Szoftveres random generátorok tervezése sokkal 

nehezebb feladat, mint az imént említett hardver-alapúé. Itt olyan események 

kerülhetnek felhasználásra, mint például az adott rendszer órája, 

billentyűlenyomások és egérműveletek elvégzése között eltelt idő vagy bizonyos 
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input/output pufferek tartalma. Minél több ilyen rendelkezésre álló forrást 

használunk fel, annál jobb lesz a végeredményünk. 

 De-skewing – Természetes forrásból származó véletlen bitek esetén előfordulhat, 

hogy egyes kimeneti bitek torzítottak lesznek vagy korrelációban lehetnek más 

bitekkel. Annak érdekébe, hogy ilyen kimenetek esetében is valódi random biteket 

kapjunk, alkalmazhatjuk az úgynevezett de-skewing technikákat. Egy ilyen praktikus 

(ám nem bizonyított) technika az, amikor a fentebb említett tulajdonságokkal 

rendelkező bitsorozat hashelt (például SHA-1) értékét számoljuk ki. 

2.3.3. Statisztikai tesztek 

Különböző eljárásokat, úgynevezett teszteket alkottak meg annak érdekében, hogy 

ellenőrizni tudják, valóban alkalmas-e egy adott generátor véletlen bitek előállítására. Több 

ilyen is létezik, összefoglaló néven statisztikai teszteknek hívjuk őket. Noha matematikailag 

soha nem tudjuk bebizonyítani, hogy egy generátor tényleg valódi véletlen biteket állít-e elő, a 

tesztek segíthetnek rájönni, hogy egy adott generátornak milyen gyengeségei vannak. A 

tesztelés folyamata úgy zajlik, hogy előállítunk egy bitsorozatot, és ennek tulajdonságait 

vizsgáljuk meg. Knuth [9] számos ilyen tesztet említ, mi tekintsünk meg ezek közül három 

gyakran használatosat: 

 Gyakoriság teszt (egy-bit teszt) – A teszt azt hivatott ellenőrizni, hogy a generált 

bitsorozatban a 0 és 1-es bitek száma közel megegyezik-e, ahogy az egy valódi 

véletlen sorozat estén is elvárt.  

 Sorozat teszt (két-bit teszt) – A teszt azt ellenőrzi, hogy a 00, 01, 10 és 11 

részsorozatok száma közel azonos-e a generált bitsorozatban, ahogy az egy valóban 

véletlen sorozat esetében is elvárt. 

 Autokorreláció teszt – Ez a teszt a korrelációt vizsgálja az eredeti bitsorozat, és annak 

maximum 𝑑 bittel való eltolt verziói között, ahol 1 ≤ 𝑑 ≤  , 𝑛 pedig a bitsorozat 

hossza. 

Amennyiben egy generátor elbukik egy teszten, elutasítjuk és kijelenthetjük, hogy nem 

véletlen vagy pedig alternatív megoldásként további teszteknek vetjük alá. Ha minden teszten 

átmegy a vizsgált bitsorozatunk, akkor a generátort elfogadjuk, mint véletlent előállító eljárást. 

Az elfogadjuk helyett a pontosabb kifejezés az, hogy nem utasítjuk el, ugyanis a tesztek csupán 
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valószínűségi szempontból adnak bizonyítékot arra, hogy a generált sorozat egy valódi véletlen 

sorozat tulajdonságait mutatja-e. 

A fentieknél szofisztikáltabb véletlenségi mértéket vezetett be Mauduit és Sárközy [11]. 

Az elmúlt években számtalan olyan konstrukció született, amely az általuk bevezetett 

mértékekre nézve jó tulajdonsággal rendelkezik. 

2.3.4. Kriptográfiailag biztonságos álvéletlen generátorok 

A kriptográfiailag biztonságos álvéletlen generátorok (cryptographically secure 

pseudorandom number generator, röviden CSPRNG) az álvéletlen generátorok egy speciális 

fajtái. Kijelenthetjük, hogy egy CSPRNG teljesít minden elvárást, amit egy PRNG is, de 

fordítva ez nem igaz. 

Létezik egy speciális teszt, melyet következő-bit tesztnek (next-bit test) hívunk. Egy 

álvéletlen generátor teljesíti a következő-bit tesztet, ha nincs olyan polinom idejű algoritmus, 

mely egy a generátor által adott bitsorozat első 𝑘 bitjének ismeretében 0,5-bél nagyobb 

valószínűséggel tudná megbecsülni a 𝑘 + 1-edik bitet. Egy álvéletlen generátor akkor és csakis 

akkor teljesíti ezt a tesztet, amennyiben teljesíti az összes polinom idejű statisztikai tesztet. Ezen 

teszt teljesülése esetén mondhatjuk azt egy álvéletlen generátorról, hogy az egyben 

kriptográfiailag biztonságos is. A nagyobb biztonságot kívánó kriptográfiai alkalmazásokban 

érdemes ilyen generátort választanunk a véletlen értékek előállítására. 

2.4. Digitális aláírás 

A digitális aláírás a nyilvános kulcsú vagy más néven aszimmetrikus titkosító rendszerek 

fajtájába tartozik, melynek elvét Diffie és Hellman fogalmazták meg [3]. Ugyan vannak 

eltérések, de a digitális aláírás ugyanazt a célt hivatott elérni elektronikus dokumentumok 

esetén, mint a kézzel írt aláírás a fizikai dokumentumok esetén. Az aláírt dokumentum igazolja 

az aláíró személyét vagy intézményét, valamint azt, hogy az aláíró elismeri a dokumentumot, 

illetve hogy annak tartalma nem módosult. Mivel manapság igyekszünk minél több hivatalos 

ügyet intézni az interneten keresztül, ez egyben magával vonja a digitális aláírás használatának 

szükségességét is. Felhasználásra kerül például az elektronikus adóbevallásnál, számlázásnál, 

szavazásoknál, online szerencsejátékoknál, de egy programkód hitelességének igazolására is 
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alkalmas. A digitális aláírásról részletesebben Folláth, Huszti és Pethő [4] jegyzetében 

olvashatunk. 

2.4.1. Fajtái 

Jogi szempontból a digitális aláírásnak három fajtáját különböztetjük meg, az említés 

sorrendjében haladva mindegyik erősebb az előtte lévőnél: 

 Normál elektronikus aláírás – Minden elektronikus formájú aláírás ide tartozik, mint 

például az aláírás egy e-mail végén vagy egy elektronikus tollal írt aláírás. 

 Fokozott biztonságú elektronikus aláírás – Olyan elektronikus aláírás, melynek 

teljesítenie kell az alábbi pontokat: 

o Alkalmas az aláíró azonosítására, és kizárólag hozzá köthető. 

o Létrehozásakor olyan eszközt használtak, mely csak is az aláíró befolyása 

alatt áll. 

o Úgy kapcsolódik a dokumentum tartalmához, hogy az aláírást követően 

minden dokumentumon tett módosításnak érzékelhetőnek kell lennie. 

 Minősített elektronikus aláírás – Olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás, 

mely valamilyen minősített tanúsítványon alapul. 

2.4.2. Digitális aláírási séma 

A digitális aláírási séma megadásához három különböző algoritmusra van szükségünk. 

Vezessük be a következő jelöléseket: legyen 𝑚 az aláírni kívánt üzenet, 𝑠 pedig az aláírás. A 

digitális aláírási séma egy olyan 𝐴𝑆 = (𝐾, 𝑆𝑖𝑔𝑛, 𝑉𝑒𝑟) hármas, melyben az egyes elemek 

jelentése a következő: 

 𝐾, a kulcsgeneráló algoritmus – Ezen algoritmus segítségével a digitális aláíráshoz 

szükséges (𝑆𝐾, 𝑃𝐾) véletlen kulcspárt állíthatjuk elő, ahol 𝑆𝐾 a titkos kulcs, 𝑃𝐾 

pedig a nyilvános kulcs. A kulcsok mérete egy 𝑘 biztonsági paramétertől függ, 

melyet az algoritmus inputként kap meg. 

 𝑆𝑖𝑔𝑛, az aláíró algoritmus – Az algoritmus az 𝑚 üzenet, illetve az 𝑆𝐾 titkos kulcs 

felhasználásával állítja elő az 𝑠 aláírást. 

 𝑉𝑒𝑟, az ellenőrző algoritmus – Az ellenőrző algoritmus az 𝑚 üzenet, illetve 𝑠 aláírás 

ismeretében, a 𝑃𝐾 nyilvános kulcs felhasználása segítségével ellenőrizni tudja, hogy 
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𝑠 valóban az 𝑚 üzenethez tartozó digitális aláírás-e. érvényes aláírás esetén igaz 

értékkel tér vissza, minden más esetben hamis lesz a végeredmény. 

A titkos kulcsot csak és kizárólag az aláíró fél ismeri, a nyilvános kulcs azonban mindenki 

számára elérhető, így az ellenőrzést bárki elvégezheti. Az ellenőrző félnek tehát már csak az 

aláírásra, illetve az eredeti üzenetre van szüksége. A digitális aláírás biztonságát az adja, hogy 

mind az aláíró, mind az ellenőrző algoritmus polinom időben elvégezhetők, de nincs olyan 

polinom idejű algoritmus, mellyel a nyilvános kulcsból elő tudnánk állítani a titkos kulcsot, és 

ezzel hamis üzenetekhez is érvényes aláírást tudnánk készíteni. 

Több konkrét digitális aláírási séma is létezik, mint például az RSA-alapú RSA-PSS, az 

ElGamal aláírási séma vagy a DSA (digital signature algorithm), melynek pontos leírását az 

[Sz1] szabványban találjuk. 

2.4.3. Tulajdonságai 

Érvényes digitális aláírás esetén az alábbi tulajdonságok teljesülnek: 

 Hitelesítés – A hitelesítés során biztosítjuk az ellenőrző félt arról, hogy a kapott 

üzenet nem lett valamilyen támadó fél által módosítva. 

 Letagadhatatlan – Bárki ellenőrizni tudja, hogy az üzenetet egy adott személy vagy 

intézmény aláírta-e. 

 Hamisítatlan – Egy adott dokumentum esetén senki nem képes sikeresen 

meghamisítani más aláírását, illetve ennek a dokumentum tartalma sem módosítható, 

hiszen két különböző dokumentumhoz két különböző digitális aláírás tartozik. 

 Az aláírás nem átruházható – Egy adott aláírás pontosan egy adott üzenethez 

tartozik, és nem lehet felhasználni más üzenetnél, mivel lenyomatuk különbözik. 
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3. A TESLA protokoll 

Az üzenetszórás alapú kommunikáció nagy népszerűségnek örvend napjainkban, több 

helyen is használják, például rádióadásoknál vagy műholdas közvetítéseknél. Segítségével 

hatékonyan tudunk adatokat továbbítani nagyszámú vevő felé, ám a legtöbb ilyen hálózat 

egyben lehetőséget is nyújt egy rosszindulatú fél számára, hogy a valódi adót (nevezhetjük még 

küldőnek is) megszemélyesítve hamis üzeneteket továbbítson a fogadók számára. Ezért az ilyen 

típusú rendszerek esetében fontos kihívást jelent az üzenetek autentikációja, vagyis a vevők 

részéről annak eldöntése, hogy a fogadott üzenetek hitelesek és eredetiek-e, azaz ténylegesen a 

valódi adótól származnak, illetve hogy azok tartalma továbbítás közben nem módosult. 

Ezt a problémakört hivatottak megoldani az üzenetszórásos autentikációs protokollok 

(broadcast authentication protocol), mint például a TESLA (Timed Efficient Stream Loss-

tolerant Authentication) protokoll [6][15][16]. Rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, 

melyeket elvárunk az ilyen típusú protokolloktól, mégpedig: 

 Az autentikációhoz felhasznált információ előállítása és ellenőrzése alacsony 

számítási költséggel jár. 

 Az előző pontban említett információ továbbítása kicsi kommunikációs költséggel 

jár. 

 Korlátozott mennyiségű pufferelés az adó és vevő oldalon, hogy az egyes 

csomagokat időszerűen tudjuk autentikálni. 

 Robusztus a csomagvesztéssel szemben. 

 Képes nagy mennyiségű fogadó kezelésére. 

A TESLA protokoll tehát rendelkezik minden ilyen pozitív tulajdonsággal, és ezek 

eléréséhez csupán két megkötésre van szüksége: 

 Az adó és a vevők között legalább laza időszinkronizációnak kell fennállnia. 

 Néhány üzenet pufferelése vagy az adó vagy pedig a vevő oldalon. 

Ahogyan azt látni is fogjuk, a TESLA csupán szimmetrikus kriptográfiai elemekből 

építkezik (MAC függvények), ennek ellenére aszimmetrikus tulajdonságokat ér el. A következő 

fejezetekben ismertetésre kerülnek a protokoll működésének főbb részei. 
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3.1. Időszinkronizáció 

A TESLA protokoll működése azon alapszik, hogy a fogadó és a küldők időszinkronban 

vannak. Ehhez azonban nincs szükségünk a kifinomult időszinkronizáló protokollok által 

nyújtott, úgynevezett erős időszinkronizációs tulajdonságokra, hanem elegendő, ha az eszközök 

között laza időszinkronizációt (loose time synchronization) hajtunk végre. Ennek segítségével 

a fogadó ugyan nem tudja a pontos különbséget a saját órája és a küldő órája között, azonban 

tud adni erre egy felső becslést, és ez nekünk tökéletesen megfelel. Az alábbiakban egy olyan 

egyszerű, két körös protokollt fogunk ismertetni, mely kielégíti a TESLA ezen igényét. 

A művelet megkezdése előtt meg kell tennünk néhány előkészületi lépést. Szükségünk 

lesz egy digitális aláírásnál használatos kulcspárra, melyből a titkos kulcs a küldő birtokában 

van, a fogadókról pedig feltesszük, hogy hozzá tudnak férni a nyilvános kulcshoz. Ezen túl, a 

szinkronizációt elvégezni kívánó fogadónak generálnia kell egy egyszer használatos, véletlen 

bitsorozatot (nonce) [2.3]. 

Az előkészületek elvégzése után a protokoll lépései sorrendben a következők: 

1. A fogadó rögzíti a saját idejét egy időbélyeg formájában, melyet jelöljön 𝑡 , majd az 

általa generált bitsorozatot elküldi a küldőnek. 

2. A küldő az üzenet fogadásának pillanatában rögzíti a saját idejét, ezt jelölje 𝑡 , majd 

elkészíti az üzenet digitális aláírását az általa ismert titkos kulcs felhasználásával. 

Végül továbbítja a 𝑡  időbélyeget és az elkészült aláírást a fogadó felé. 

3. Az üzenet érkeztekor a fogadó újból rögzít egy időbélyeget, ezt jelöle most 

egyszerűen 𝑡. A nyilvános kulcs segítségével ellenőrzi a kapott aláírást, és 

amennyiben az érvényes, kiszámítja a felső korlátot a küldő idejére: (1) 𝑡 − 𝑡 + 𝑡 . 

Érvénytelen aláírás esetén a szinkronizáció meghiúsul. 

A szóhasználat ne tévesszen meg minket, a TESLA protokoll működése során a fogadó 

valóban csak üzeneteket fogad, a küldő pedig csak üzeneteket küld, ám az időszinkronizáció 

elvégzése (lásd 2. ábra) során szerepük egyszer felcserélődik. A fenti képletből a −𝑡 + 𝑡  tag 

a felső korlát a küldő és a fogadó ideje közötti különbségre, melyet tárolva felhasználunk a 

TESLA működése során. Érdemes a fentiekben leírt műveletsort bizonyos időközönként újból 

elvégezni, annak érdekében, hogy a fogadók biztosan szinkronban maradjanak a küldővel. 



18. oldal 

 

2. ábra. A szinkronizáció szemléltetése idődiagramon. 

3.2. A küldő előkészítése 

A TESLA működése mögött álló ötlet a következő: a küldő minden üzenethez 

hozzácsatol egy MAC értéket, melynek kiszámításához egy olyan 𝑘 kulcsot használ fel, amit a 

küldés pillanatában csak ő ismer. A fogadó elmenti az üzenetet egy pufferben, majd egy 

bizonyos idő eltelte után, amikor a küldő nyilvánosságra hozza a 𝑘 kulcsot, képes lesz elvégezni 

az autentikációt. 

A TESLA protokoll a háttérben hash láncokat [2.2] alkalmaz, és a fentebb említett 𝑘 kulcs 

nem más, mint az adott lánc egy megfelelő eleme, így azt akár kulcsláncnak is nevezhetjük. 

Ezen túl a TESLA az időt adott hosszúságú intervallumokra osztja fel, és minden egyes 

intervallumhoz hozzárendeli a hash lánc egy elemét. A küldő előkészítéséhez szükségünk van 

néhány alapvető paraméterre: 

 𝑁: A hash lánc hossza. 

 𝑇 : Egy időintervallum hossza. 

 𝑑: A késleltetés mértéke, mely megszabja, hogy egy kulcsot hány intervallum eltelte 

után hoz nyilvánosságra a küldő. (Ennek az értéknek a későbbiekben lesz 

jelentősége.) 

Ezen paraméterek ismeretében el tudjuk intézni a szükséges beállításokat. A felhasznált 

𝐶 hash láncot a korábbiakban tárgyalt módon tudjuk előállítani, azaz választunk egy véletlen 



19. oldal 

bitsorozatot a lánc utolsó elemeként, majd ezt újra meg újra elhashelve kapjuk a lánc megelőző 

tagjait. Az időintervallumokat a következő módon kapjuk: 

 A 0. intervallum kezdeti ideje 𝑇 , ez legyen az aktuális időpillanat. 

 Az összes többi intervallum kezdőidejét az alábbi módon kapjuk: 

𝑇 = 𝑇 + 𝑖 ∗ 𝑇 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

Ezek elkészülte után a láncunk elemeit hozzárendeljük a megfelelő intervallumokhoz, az 

𝑖-edik intervallumhoz a 𝐶 -t, és azt mondjuk, az adott kulcs ebben az intervallumban lesz aktív. 

3.3. Fogadók beállítása 

A fogadók beállításának első lépése az időszinkronizáció elvégzése a korábban említett 

módon. Csak ezután lesz képes a kommunikációban betöltött szerepét megfelelően ellátni, azaz 

az érkező üzeneteket autentikálni. Sikeres szinkronizáció után megkezdheti az üzenetek 

fogadását az adótól, melyeket két kategóriába sorolhatunk. Az első kategóriát nevezhetjük 

általános üzeneteknek is, melyek tartalmát a sikeres autentikáció elvégzése után a fogadó fel 

tud használni működéséhez. A másik fajta üzenetet nyilvánosságra hozatali ütemnek 

(disclosure schedule) nevezzük, ez tartalmazza azokat a nyilvános adatokat, melyet a küldő a 

fogadók rendelkezésére bocsájt, és amiket ők így fel tudnak használni az általános típusú 

üzenetek ellenőrzéséhez. Egy ilyen üzenetnek a következőket kell tartalmaznia: 

 A használt hash lánc hossza, 𝑁. 

 Az intervallumok hossza, 𝑇 . 

 Az aktuális intervallum indexe 𝑖, illetve annak kezdeti ideje 𝑇 . 

 Egy kulcs nyilvánosságra hozásának késleltetési mértéke, 𝑑. 

 Az aktuális intervallumban nyilvánosságra hozott kulcs, 𝐶  (𝑗 < 𝑖 − 𝑑). 

A küldő feladata annak eldöntése, hogy ezt a csomagot mikor küldi ki. 

3.4. Üzenetszórás 

Egy általános üzenet továbbításakor a küldő magához az üzenethez további adatokat 

csatol hozzá. Egyrészt hozzácsatol egy MAC értéket, melyet az üzenetből és az aktuális, 𝑖-edik 

intervallumhoz tartozó kulcs segítéségével számol ki. Ez a kulcs a következő 𝑑 − 1 
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intervallumon keresztül titkos marad, és majd csak az 𝑖 + 𝑑–edik intervallumban kerül 

nyilvánosságra hozásra. Ez egyben azt is jelenti, hogy az 𝑖-edik intervallumban a küldő 

nyilvánosságra hozza az 𝑖 − 𝑑–edik kulcsot, melyet szintén az üzenethez csatol. Ezeket 

összesítve azt mondjuk, hogy a küldő az 𝑖-edik intervallumban egy olyan csomagot továbbít, 

mely az alábbi adatokat tartalmazza: 

 Maga az üzenet. 

 Egy MAC érték, melyet az üzenetből és a 𝐶  kulcsból számol ki. 

 Az adott intervallumban nyilvánosságra hozott kulcs, 𝐶 . 

A fenti konstrukció alapvetően jól helyt áll, ám megfontolhatjuk egy extra lépés 

beiktatását is. E szerint a MAC érték kiszámításához ne közvetlenül a láncunk egy tagját 

használjuk fel, hanem arra alkalmazzunk egy további egyirányú függvényt, és annak 

eredményével számoljunk, ugyanis kriptográfiai gyengeségekhez vezethet az, ha egy értéket 

több művelethez is felhasználunk (jelen esetben az adott kulcsból számoljuk ki a lánc megelőző 

tagját, illetve azt használjuk a MAC kiszámításához is). Természetesen a fogadó oldalt is ki kell 

egészítenünk ennek megfelelően, csomagok autentikálásakor végre kell hajtanunk a megfelelő 

transzformációt a kulcson, hogy ellenőrizni tudjuk a MAC értékek helyességét. Abban az 

esetben, ha láncunkat egy jól megválasztott, erős hash függvénnyel készítjük el, nem kell 

aggódnunk ilyen fajta gyengeségek miatt, és nyugodtan kihagyhatjuk ezt a lépést. 

3.5. Csomagok fogadása 

Most pedig vizsgáljuk meg, hogy mit is csinál pontosan egy fogadó egy újonnan érkezett 

csomag esetén, hogyan is végzi el az autentikáció folyamatát. Az ehhez szükséges 

műveletekhez rendelkezésünkre állnak azok az adatok, melyeket a szerver továbbított felénk a 

nyilvánosságra hozatali ütem típusú üzenet formájában. Először is a csomagban nyilvánosságra 

hozott kulcs segítségével meg tudjuk határozni azt, hogy a szerver melyik intervallumban 

küldte ki az üzenetet, jelölje ennek indexét 𝑖. A fogadó rögzíti saját idejét, illetve hozzáadja az 

időszinkronizáció során megkapott különbséget a saját és a küldő órája között, majd ennek az 

időbélyegnek a segítségével tud adni egy felső becslést arra, hogy a szerver jelenleg melyik 

intervallumban lehet, ennek indexét jelölje 𝑥. Ezen értékek birtokában megvizsgáljuk, hogy a 

kapott csomag biztonságos-e, azaz teljesül-e az 𝑥 <  𝑖 +  𝑑 egyenlőtlenség (𝑑 a korábban is 
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említett késleltetési mérték). Ammenyiben a csomag nem biztonságos, elvetjük, ellenkező 

esetben elmentjük egy pufferbe, ugyanis az autentikáláshoz szükséges kulcsot a küldő még nem 

hozhatta nyilvánosságra. A pufferbe az alábbi hármast kell elmentenünk: 

 Az intervallum indexét, melyben a csomag ki lett küldve: 𝑖. 

 Magát az üzenetet. 

 Az üzenethez csatolt MAC értéket. 

Az aktuális csomagban nyilvánosságra hozott kulcsot továbbá felhasználjuk a pufferben 

lévő elemek autentikálására. Szelektáljuk ki a pufferből az összes 𝑖 − 𝑑 indexű hármast, mert 

az újonnan nyilvánosságra hozott kulccsal ezeket tudjuk ellenőrizni. Esetleg korábbi 

intervallumok elpufferelt hármasait is hozzájuk vehetjük, az ő kulcsaikat a nyilvánosságra 

hozott kulcsból ki tudjuk számítani. Ellenőrzéskor vesszük az adott üzenetet, illetve megfelelő 

kulcsot, majd ezek segítségével kiszámítjuk az üzenethez tartozó MAC értéket, amit 

összevetünk a pufferelt MAC-el. Egyenlőség esetén sikeres volt az autentikáció, és az üzenet 

alkalmas további felhasználásra, ellenkező esetben elvetjük. 

3.6. Példa 

Most nézzünk meg egy rövid példát, hogy hogyan is zajlik az egész folyamat. Tegyük fel, 

hogy egy kulcs nyilvánosságra hozásának késleltetése 𝑑 = 2. Példánkban a szerver szeretne a 

11. időintervallumban kiküldeni egy üzenetet a „Hello World” szöveggel. Ehhez konstruál egy 

csomagot, mely tartalmazza magát az üzenetet, az üzenethez tartozó MAC értéket, melyet az 

adott intervallumhoz tartozó kulccsal, a 𝐶 -gyel számol ki, illetve tartalmazza az újonnan 

nyilvánosságra hozott kulcsot, 𝐶 -et. Az elkészült 𝑃 csomagot továbbítja a fogadók felé 

(lásd 3. ábra). 

 

3. ábra. Csomag küldése. 
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Egy fogadó a 𝑃 csomag érkezésekor két főbb műveletsort végez el (lásd 4. ábra): 

biztonságos csomag esetén a szükséges adatok pufferelését, illetve az aktuálisan nyilvánosságra 

hozott kulcs segítségével korábban pufferelt hármasok autentikálását. A pufferelési folyamat 

során a csomaghoz csatolt kulcs segítségével meghatározza, hogy melyik intervallumban 

küldték, illetve tud adni egy felső becslést arra, hogy a küldő éppen melyik intervallumban 

lehet, ez alapján pedig eldönti, hogy biztonságos-e a csomag vagy sem. Biztonságos csomag 

esetén mentjük a szükséges adatokat. Ezen túl ellenőrizni tudunk korábban érkezett és 

elpufferelt csomagokat is. Mivel tudjuk, hogy a 𝑃 csomag a 11. intervallumban érkezett, a 

késleltetés mértéke pedig 2, ezért azokat a hármasokat kell kiszelektálnunk a pufferből, 

melyekhez a 9-es intervallum index értéket mentettük. Vesszük ezek üzeneteit, majd a 𝑃-ben 

nyilvánosságra hozott kulcs segítségével kiszámoljuk a MAC-jét, amit összevetünk a pufferelt 

MAC értékkel. Amennyiben ezek megegyeznek, az üzenet tartalmát fel lehet használni. 

 

4. ábra. Az elvégzett műveletek egy csomag fogadásakor. 
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4. Hálózati alapok 

Ebben a fejezetben azokat a hálózati alapfogalmakat és protokollokat tekintjük át, 

melyeket fontosnak találunk a dolgozatunk elkészítése szempontjából. Ennek megfelelően az 

architektúra modellek ismertetése után a hálózati és a szállítási réteg protokolljaira fektetjük a 

hangsúlyt. 

4.1. Az OSI architektúra 

A hálózatok működése a fizikai jelátvitelen alapul, azonban a kommunikáció 

lebonyolítására programozóként és felhasználóként magas szintű protokollokat használunk. A 

hálózatok működéséhez szükséges protokollokat rétegekbe soroljuk, melyre többnyire a 

hétrétegű (lásd 5. ábra) Open System Interconnection (OSI) modellt használjuk [20]. A legalsó 

réteg a fizikai jelátvitelt lebonyolító fizikai réteg, míg a legmagasabb az alkalmazás réteg. Az 

architektúra szomszédos rétegei egymásra épülnek, s minden réteg használja a közvetlenül 

alatta lévő, nála egyszerűbb protokollokat. 

 

5. ábra. Az OSI hétszintű hálózati architektúra modellje. 

Érdemes megemlíteni Tanenbaum hibrid referenciamodelljét [21], mely az alsóbb 

rétegeiben az OSI rétegeket tartalmazza, de a felsőbb szintjei a TCP/IP protokollnak felelnek 

meg. 
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4.2. A hálózati réteg 

A hálózati réteg tartalmazza mindazon protokollokat, amelyek egy működőképes hálózat 

mozgatórugói. A réteg főbb feladatait és a megvalósításukkal kapcsolatos irányelveket az 1958-

as RFC [Sz10][Sz6] tartalmazza. Ez a réteg teszi lehetővé az adatátvitelt olyan csomópontok 

esetén, melyek között nincsen közvetlen csatorna összeköttetés. Ebben a rétegben történik a 

címzés és a forgalomirányítás, melyhez elengedhetetlen az IP technológia használata. 

Napjainkban még mindig a 80-as évek elejéről származó IPv4-es szabvány [Sz6] a 

legelterjedtebb, azonban várhatóan egyre nagyobb teret nyer a 90-es évek végén kidolgozott 

IPv6 [Sz12][Sz11] ajánlás is. 

Mindkét verzió esetében azonos a címzéssel kapcsolatos cél: társítsunk a hálózatokhoz és 

a bennük található eszközökhöz olyan azonosítókat, melyek használatával azok elérhetővé 

válnak. Olyan megoldások szükségesek, amelyek nélkülözhetővé teszik a fizikai (MAC) címek 

közvetlen használatát, és a világ bármely két csomópontja között alkalmasak a címzés 

elvégzésére. 

Egy csomag címzettjét vagy címzettjeit többféle módon adhatjuk meg attól függően, hogy 

pontosan milyen csomópontoknak szeretnénk azt továbbítani [Sz1]: 

 Egyedi cím (unicast address) – Pontosan ismert a csomag célpontja. Egyetlen eszköz 

IP címét adjuk meg, akinek kézbesítésre kerül az elküldendő csomag. A klasszikus 

hoszt-hoszt kommunikáció során használt címzés. 

 Bárki cím (anycast address) – Címek egy halmazát adjuk meg. A cél a csomag egyik 

címre történő továbbítása. A megadott címek lehetnek egy csomópont különböző 

interfészeihez tartozók azonosítók is. 

 Többes cím (multicast address) – Az anycast címekhez hasonlóan eszközök egy 

halmazát adjuk meg, azonban a halmaz minden tagjára kézbesíteni szeretnénk a 

csomagot. Alkalmas arra, hogy egy üzenetnek több címzettet adjunk meg. 

 Üzenetszórási cím (broadcast address) – Logikailag speciális multicast címnek is 

tekinthető, ugyanis a cél egy jól elkülöníthető hálózati tartomány számára történő 

kézbesítés. 
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4.2.1. IPv4 

Az interfészekhez rendelt 32 bites azonosítók egyaránt tartalmazzák a hálózat és az 

eszköz egyedi azonosítóját is. A két egység elválasztása klasszikusan valamelyik bájt határán 

történik, ennek megfelelően osztjuk különböző osztályokba a címeket [Sz6]. A határt a hálózati 

rész hosszát bitekben megadó, úgynevezett prefixszel vagy pedig hálózati maszkkal adhatjuk 

meg. Utóbbi olyan 4 bájtos bitsorozat, mely a hálózati azonosító részen csupa 1-es értékű, míg 

azon túl csupa 0-s értékű bitet tartalmaz. Ennek köszönhető az, hogy egy hálózatbeli címet a 

hálózati maszkkal bitenkénti ÉS-elve megkapjuk annak hálózati azonosítóját (lásd 2. táblázat). 

IP cím Hálózati maszk Prefix Hálózat 

192.168.1.172 255.255.255.0 /24 192.168.1.0 

172.22.197.37 255.255.0.0 /16 192.22.0.0 

2. táblázat. Egy IP cím, a hozzá tartozó hálózati maszk, prefix és a hálózati cím megfeleltetése. 

Speciális IPv4 címekről is beszélhetünk. A 127.0.0.0/8 (localhost) hálózatba küldött 

csomagok a hálózatot nem érintik, a kommunikáció a csomagot feladó és fogadó egyetlen 

eszköz interfészein történik, elvégzéséhez nincs szükséges hálózati kapcsolatra. Az aktuális 

hálózaton belüli üzenetszórás (broadcast) címe 32 db 1-es bitérték, alkalmazásakor az aktuális 

üzenetszórási tartomány valamennyi csomópontja megkapja az üzenetet. Irányított 

üzenetszórás esetén egy konkrét hálózathoz tartozó csomópontoknak küldünk üzenetet, ekkor 

a hálózat címe után következnek a csupa 1-es bitértékek (lásd 3. táblázat). 

Hálózat címe Prefix Irányított broadcast cím 

192.168.1.0 /24 192.168.1.255 

192.22.0.0 /16 192.22.255.255 

3. táblázat. Broadcast és irányított broadcast cím megadása konkrét hálózat esetén. 

Sajnos már a 90-es évek elején szembesültek azzal a problémával, hogy a három osztályú 

IP címek elfogynak, többségük ugyanis már az internetképes mobileszközök és az asztali PC-k 

széleskörű elterjedése előtt foglalt volt. 32 biten 4,2 milliárd különböző értéket ábrázolhatunk, 

melyek közül sajnos nem lehet mindegyik egyedi eszköz azonosító a speciális címek miatt. 

Ezzel párhuzamosan 2002-ben elértük az 1 milliárd internetképes számítógépet [27], 2007-re 
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pedig ez a darabszám megduplázódott. Az utóbbi évtizedben szintén megugrott az 

internetképes okostelefonok száma is, melynek köszönhetően 2019-ben meghaladja az 5 

milliárdot az okostelefon felhasználók száma [19]. Látható, hogy csak a magánszemélyek által 

használt készülékek száma meghaladja a kiosztható IP címek számát, és ekkor még nem 

beszéltünk a hálózati eszközök és szerverek számára szükséges címekről. 

A problémát újabb módszerek alkalmazásával próbálták orvosolni. A CIDR (Classless 

Inter-domain Routing) [Sz14] esetén a prefix tetszőleges, dinamikus megválasztásával 

kibővíthetjük a kiosztható IP címek számát. Gyakorlatilag a 30 bites prefix határig „életképes” 

hálózatokat hozhatunk létre, ahol a hálózati cím és a hálózati üzenetszórási cím fenntartása 

mellett két darab eszköz számára kiosztható címünk is marad. Sajnos önmagában ez sem 

bizonyult megoldásnak, ezért felvetődött a kettős címzés, avagy a hálózaton belüli és a külső 

címek használatának gondolata. Ez azt jelenti, hogy bizonyos IP tartományokat csak hálózaton 

belüli, belső címzésekre használunk, a hálózat egyetlen külső IP címmel látszik a nagyvilág 

számára. A NAT technológiával [Sz13] megvalósítható megoldásnál a hálózati eszközök 

cserélik a belső IP címeket külsőre, vagy épp fordítva a csomagok forrás- és címzett mezőiben. 

Az IPv4 problémái és az orvoslásként használt kettős címrendszer sajnos kihat az IoT 

megoldások alkalmazhatóságára. Az eszközöket külső hálózatból is el kell tudnunk ahhoz érni, 

hogy vezérelni tudjuk őket vagy csak egyszerűen lekérdezhessük az aktuális állapotukat. Ezt 

nehezíti az, hogy a szolgáltatók többsége dinamikus címkiosztást alkalmaz lakossági 

ügyfeleknél. Sajnos azonban egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy nem minden ügyfél 

rendelkezik egy saját külső címmel (ebben az esetben mi magunk tudnánk beállítani a 

routerünkön a portok továbbítását), hanem a szolgáltató több ügyfelet szolgál ki egy-egy külső 

IP címmel. Ugyan minden szolgáltatónál elérhető egyedi, akár statikus IP cím is, de ez a példa 

jól mutatja azt, hogy az IPv4-alapú kommunikáció nem használható már sokáig. 

Érdemes kriptográfiai szempontból is megvizsgálni az IPv4-alapú csomagküldést. A 

protokoll ugyanis nem tartalmaz semmilyen mechanizmust, mely autentikálásra szolgálna. Ez 

azt jelenti, hogy nem tudunk arról megbizonyosodni, hogy egy csomag ténylegesen attól 

származik-e, akit forrásnak gondolunk, továbbá nem győződhetünk meg az üzenet tartalmának 

eredetiségéről sem. 
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4.2.2. IPv6 

Az IPv4 címzés kiváltására alkották meg az IPv6 protokollt, melyet 1998-ban publikáltak 

[Sz12]. Az ajánlás számos olyan újítást tartalmaz, mely az IPv4 használata során felmerült 

problémákat orvosolja. Egyrészt az eddigi 32 helyett 128 bites címeket használunk, így bővítve 

a velük ellátható eszközök számát. A dolgozatunk szempontjából fontos másik újítás az Internet 

Protocol Security (IPsec, RFCX) megjelenése, mely lehetővé teszi az autentikációt a 

kommunikáció során. A protokoll nyújtotta előnyök ellenére azonban sajnos a mai napig nem 

történt átállás az IPv4 verzióról. 

4.3. Szállítási réteg 

Az OSI architektúra következő – a hálózati rétegre épülő – egysége a szállítási réteg. 

Feladata a megbízható összeköttetés létesítése két célpont között. Feladatkörébe tartozik az 

átviteli hibák felismerése és javítása, mely a dolgozatunkban vizsgált problémakör 

szempontjából fontos szerepet tölt be. 

Az UDP (User Datagram Protocol) [Sz5] az egyszerű, nem megbízható, összeköttetés 

mentes réteg protokoll. Olyan hibatűrő kommunikáció esetén használják, ahol a gyorsaság 

fontosabb, mint a lassabb, de megbízhatóbb TCP által nyújtott előnyök. Visszajelzési 

mechanizmus és kapcsolatépítés híján az áramlásszabályzást a protokollt használó 

alkalmazásoknak kell elvégezniük. 

A TCP (Transmission Control Protocol) [Sz7] viszont egy megbízható, összeköttetés 

alapú protokoll. A kommunikáció megkezdésekor egy úgynevezett háromutas kézfogással épül 

ki kapcsolat a felek között. Fejrésze jóval összetettebb, mint az UDP esetében, s minden egyes 

bájtot sorszámoz. Utóbbi garantálja azt, hogy a csomagokat sorrendben kapjuk a fogadó 

oldalon, s értesülünk egy-egy csomag kieséséről. 
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5. Implementáció 

A korábbiakban leírást adtunk a TESLA protokoll elméleti hátteréről. Ismertettük, hogy 

segítségével mit érhetünk el, ehhez milyen előfeltételek szükségesek, illetve bemutattuk a 

működéséhez szükséges fő lépéseket. Ezen fejezet célja annak részletes bemutatása, hogyan 

készítettük el saját implementációnkat, illetve milyen döntések álltak egy adott 

eszköz/technológia kiválasztása mellett. A könnyebb megérthetőség végett ábrákat és konkrét 

forráskódrészleteket is mellékelünk az egyes leírások mellé. A fejezetben felhasználásra 

kerülnek a korábban bevezetett jelölések. 

5.1. Előkészületi lépések 

Mielőtt hozzáfogtunk volna az implementációhoz, fel kellett mérnünk, hogy milyen 

lehetőségeink vannak, illetve ezek közül melyek illenek a legjobban a TESLA protokollhoz és 

az elképzelt alkalmazásainkhoz. Esetünkben két főbb döntést kellet meghoznunk: milyen 

programozási nyelvet használjunk, illetve milyen szállítási protokollt alkalmazzunk az egyes 

komponensek kommunikációjához. 

5.1.1. A Java nyelv 

A konkrét programozási nyelv kiválasztásakor egyértelműen a Java mellett tettük le a 

voksunkat. Ez az általános célú, multiparadigmás nyelv még mindig a világ legnépszerűbb 

programozási nyelvei közé tartozik [F1]. Platformfüggetlen révén számos eszköz képes Java 

kódot futtatni (ATM-ek, okoskártyák, routerek, különböző szenzorok, autómobilok, stb.), mely 

a mi esetünkben jelentőséggel bír, ugyanis asztali és Androidos alkalmazásokat is készítettünk. 

Számos beépített osztály, interfész, illetve harmadik fél által készített könyvtár segíti az 

alkalmazások fejlesztését, így például a beépített Java Cryptography Architecture (JCA) [23], 

mely rendelkezésünkre bocsájtja a főbb kriptográfiai műveleteket (például hashelés, MAC 

készítés, digitális aláírás, stb.), ezeket pedig igényeink szerint, megfelelően felparaméterezve 

tudjuk használni. Az implementáció során a Java nyelv 8-as verzióját használtuk. 

5.1.2. TCP vagy UDP 

Mivel alkalmazásainkat internetes használatra terveztük, fontos volt annak eldöntése, 

hogy azok milyen szállítási protokollt használjanak a hálózati kommunikáció során. Ennek 
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kapcsán merült fel a két talán legismertebb ilyen protokoll, a TCP [Sz7] és az UDP [Sz5]. A 

megvalósíthatóság szempontjából nem kellett aggódnunk, hiszen szinte az összes programozási 

nyelv, így a Java is lehetőséget nyújt ezek egyszerű használatára. Ehhez egy gazdag API-t 

biztosít számunkra a beépített java.net csomagján [24] keresztül. A technikai nehézségeket 

magunk mögött hagyva számunkra inkább annak eldöntése volt relevánsabb, hogy logikai 

szempontból melyik illik jobban az elképzeléseinkhez. Mind a két protokoll felhasználásra 

került, két különböző vonatkozásban. 

Az időszinkronizációt segítő alkalmazások esetében a TCP protokoll tulajdonságait 

használtuk fel. Mivel kapcsolat alapú, és biztosít minket a csomagok pontos és sorrendben való 

megérkezéséről, tökéletes választás volt az időszinkronizáció elvégzéséhez, hiszen ez egy olyan 

művelet, melyet egy TESLA-s fogadónak kötelezően el kell végeznie az üzenetek fogadása 

előtt, és bármilyen fellépő hiba esetén azt kell mondanunk, hogy a szinkronizáció sikertelen 

volt. 

A TESLA protokollt megvalósító alkalmazások esetén szintén döntenünk kellett. 

Technikailag itt is alkalmazható a TCP protokoll, ám az üzenetszórásos kommunikáció miatt 

egyes tulajdonságai feleslegessé válnak, sőt akár lassíthatják is az üzenetek továbbítását. Mint 

ahogy korábban említettük, TCP esetén kapcsolat áll fenn a fogadó és a küldő között, illetve 

abban is biztosak lehetünk, hogy egy kiküldött csomag megérkezett-e vagy sem, erről ugyanis 

a fogadó visszajelzést ad a küldőnek. Ez önmagában egy nagyon pozitív dolog, ám a TESLA 

protokoll vonatkozásában teljesen felesleges. Képzeljük el azt az esetet, amikor nagyon sok 

fogadó eszközünk van, ekkor mindenki számára kiküldeni ugyanazt az üzenetet, illetve még azt 

megvárni, hogy megkapjuk az egyes visszajelzéseket jelentősen lassíthatja a kommunikáció 

menetét. Emiatt itt sokkal jobb döntésnek számít az UDP protokoll használata. Itt nem épül fel 

konkrét kapcsolat a két fél között, és nincs biztosítékunk arra, hogy a kiküldött csomagok 

megérkeznek, sem pedig arra, hogy sorrendben érkeznek-e meg, de a TESLA-nak ez nem okoz 

problémát. Egyik pozitív tulajdonsága, hogy toleráns a veszteséggel szemben, így a fogadók 

kiesett csomagok esetén is ugyanúgy el tudják látni a működésüket (meg tudják határozni, hogy 

melyik intervallumban küldték ki a csomagot, érvényes-e a csomag, stb.). Akár azt is 

mondhatnánk, hogy a TESLA-hoz hasonló alkalmazások implementálása esetén íratlan 

szabályként szerepel az UDP protokoll használata, így mi is ezt választottuk. 
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A fentieket összegezve, az időszinkronizáció elvégzéséhez a TCP, míg a TESLA 

protokollt használó alkalmazások esetén az UDP protokoll alkalmazását javasoljuk. 

5.2. Időszinkronizáció 

A TESLA protokollnak nem része az időszinkronizáció, azonban a működésének egy 

fontos feltétele, hogy a fogadók laza időszinkronban [3.1] legyenek a küldővel. Emiatt ennek a 

műveletnek az elvégzéséhez két külön alkalmazást hoztunk létre: egy időszinkronizáló szervert 

és egy időszinkronizáló klienst. Ezek segítségével meg tudunk határozni egy felső becslést a 

fogadó és a küldő közötti késésre, illetve ezzel a fajta elszeparálással azt is elértük, hogy az 

elkészült programok újrafelhasználhatók tetszőleges más, laza időszinkronizációt igénylő 

alkalmazások esetén. 

5.2.1. Kulcsgenerálás 

Az időszinkronizációs folyamat elvégzésének talán legfontosabb lépése a digitális aláírás 

elkészítése egy véletlen üzenethez, majd annak ellenőrzése. Ezek elvégzéshez azonban 

szükségünk lesz egy ehhez alkalmas kulcspárra, amit szét tudunk osztani a felek között. Erre a 

célra készült egy külön parancssoros kulcsgeneráló alkalmazás, melynek feladata igen 

egyszerű: előállít egy titkos és egy nyilvános kulcsot, melyeket aztán két külön fájlba ír ki. A 

generálás során 1024 bites, DSA-hoz használatos kulcsokat állítunk elő [F2]. Az eredményül 

kapott fájlok eljuttatása a megfelelő felekhez a mi feladatunk: a küldő kapja meg a titkos 

kulcsot, míg a fogadók kapják meg a nyilvános kulcsot (de ez gyakorlatilag bárki számára 

nyilvánosságra hozható). 

5.2.2. Időbélyeg 

A szinkronizáció során bizonyos pontokon időbélyegeket rögzítünk, egyszer a küldő 

oldalon, kétszer pedig a fogadó oldalon. Ezeket az értékeket a megfelelő képletben (1) 

felhasználva megkapjuk a felső határt a fogadó és a küldő közötti késésre. Ennek 

meghatározásához fontos, hogy a rögzített időbélyegek egy egységes időzóna szerinti időpontot 

reprezentáljanak, így kaphatunk minél pontosabb becslést. Erre a célra tökéletesen megfelel az 

egyezményes koordinált világidő (Coordinated Universal Time, röviden UTC), melynek 

működését a Nemzetközi Távközlési Egyesület által kiadott ajánlás [Sz4] írja le. Szinte az 

összes programozási nyelv lehetőséget nyújt a rendszeridő lekérdezésére, egy előre beépített 
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metóduson keresztül, mely eredményként visszaadja az úgynevezett „Unix epochot”, azaz az 

UTC időzóna szerinti 1970. január 1. 00:00 óta eltelt másodpercek vagy ezredmásodpercek 

számát. Ez az általunk használt Java esetében is így van, két lehetőségünk is van ennek 

lekérdezésére [F3]. Így tehát olyan bélyegeket tudunk generálni, melyek egy egységes időzóna 

szerinti, adott dátum óta eltelt idő mennyiségét adják meg, és így a becslésünket megfelelő 

módon el tudjuk végezni. Az implementáció során minden időbélyeget a fent bemutatott módon 

kezelünk. 

5.2.3. Időszinkronizáló szerver 

Az időszinkronizáló szerver feladata igen egyszerű: egy felcsatlakozó kliens esetén 

fogadja az általa generált és elküldött véletlen üzenetet, majd rögzít egy időbélyeget, előállítja 

a fogadott üzenet digitális aláírását, ezt a két adatot visszaküldi, majd zárja a kommunikációt. 

Ezt szintén egy parancssorban futtatható alkalmazás formájában készítettük el. 

A szerver indulásakor szükségünk van egy titkos kulcsra, mellyel el tudjuk majd készíteni 

a digitális aláírásokat. Feltesszük, hogy ez a kulcs elérhető egy fájlban, majd ennek elérési útját 

átadva, képesek vagyunk annak tartalmát beolvasni, és így a titkos kulcsot felhasználni az 

alkalmazás futása során. 

Az időszinkronizációt tetszőleges sok kliens képes elvégezni, akár többször is, így fontos, 

hogy ezek a műveletek egy külön szálon menjenek végbe [F4]. Így egy viszonylag sokáig tartó 

szinkronizáció (alacsony átviteli sebesség esetén) nem fog feltartani egy másik (vagy akár 

több), potenciálisan beérkező szinkronizációs kérést. 

Ahogy azt korábban is említettük, a kommunikációhoz a TCP protokollt használtuk. A 

szerver folyamatosan fut, és várja a beérkező kapcsolatokat. Új kliens felbukkanása esetén egy 

új szálon végezzük el a szükséges műveleteket [F5]. Először is megkapjuk, hogy a továbbítandó 

üzenet hány bájtot foglal, majd ennek ismeretében ki tudjuk olvasni a tényleges üzenetet is. Ez 

után rögzítjük az időbélyegünket, majd az üzenet és a titkos kulcs segítségével előállítunk egy 

digitális aláírást [F6]. Visszaküldjük a kliensnek az időbélyeget, az aláírás hosszát bájtokban, 

majd magát az aláírást, végül pedig zárjuk a kapcsolatot. Ezt a feladatot végzi el az 

időszinkronizáló szerver, újra és újra egészen addig, amíg leállításra nem kerül. 
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5.2.4. Időszinkronizáló kliens 

Az időszinkronizáló kliensünket egy Android alkalmazás formájában valósítottuk meg. 

Természetesen az előzőekben ismertetett alkalmazásokhoz hasonlóan ezt is elkészíthettük 

volna egy parancssoros programként, ám úgy véltük, így kényelmesebben elvégezhető a 

folyamat. Okostelefonunk manapság már mindig a zsebünkben van, így amikor a 

szinkronizációt el szeretnénk végezni, egyszerűen kézbe vesszük a telefonunkat, elindítjuk az 

alkalmazást, és megvárjuk a folyamat sikeres lefutását (ehhez persze bizonyos feltételeknek 

teljesülnie kell: a telefonunk interneteléréssel rendelkezik, fut a szinkronizáló szerver). 

Továbbá újdonságnak számít az Android operációs rendszer használata a TESLA protokollt 

használó, illetve azt segítő alkalmazások esetében, hiszen eredetileg PC-s illetve 

mikrokontrolleres környezetre találták ki. 

A szinkronizáció első lépéseként meg kell adnunk néhány szükséges adatot, mint például 

a szerver címét, illetve ki kell választanunk azt a fájlt, mely tartalmazza a nyilvános kulcsot. 

Ezt a kulcsot tárolhatjuk a telefonunk belső memóriájában vagy akár elhelyezhetjük egy külön 

erre a célra fenntartott SD kártyán. Ezen adatok megadása után elkezdhetjük a szinkronizáció 

folyamatát, melynek első lépése egy sikeres TCP kapcsolat felépítése. A kapcsolat létrejötte 

után rögzítünk egy időbélyeget, majd generálunk egy véletlen bitsorozatot [F7], melyet 

továbbítunk a szerver felé, és fogadjuk annak válaszát. A válasz tartalmazza a szerver által 

rögzített időbélyeget, illetve az elküldött üzenetünkhöz készített aláírást. Amint ezeket 

megkaptuk, újabb időbélyeget rögzítünk, majd ellenőrizzük az aláírás helyességét [F8], és ha 

érvényes aláírást kaptunk vissza, akkor az időbélyegek felhasználásával ki tudjuk számítani a 

felső korlátot a késésre. Bármilyen hiba fellépése esetén azt mondjuk, hogy a szinkronizáció 

sikertelen volt. 

Siker esetén eredményül megkapjuk a késés mértékének felső korlátját 

ezredmásodpercekben, melyet átadhatunk más laza időszinkronizációt igénylő 

alkalmazásainknak. Ennek hatékony felhasználásához egy további érv szólt az Android 

rendszer választása mellett. Az Androidos alkalmazások képesek olyan üzenetek szórására, 

melyeket az operációs rendszer közvetít tovább, és ezeket más telepített alkalmazások fogadni 

tudják [2]. Így akár azt is megtehetjük, hogy sikeres szinkronizáció (lásd 6. ábra) esetén 

kiküldjük az újonnan kiszámított késés mértékét a többi alkalmazásunknak, akik így azzal az 

értékkel tudnak tovább dolgozni. Ezzel pedig azt is nyerjük, hogy az így kapott időszinkronizáló 
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kliensünk újrafelhasználható lesz más TESLA protokollra épülő applikációink esetén. Fontos 

megemlítenünk, hogy a fentiekben leírt szinkronizációs eljárásnak az a feltétele, hogy a 

szinkronizáló szerverünk, illetve a TESLA-s küldőnk azonos szervergépen fussanak! 

 

6. ábra. időszinkronizáló alkalmazás működés közben. Balra: visszajelzések futás közben, jobbra: a 

szinkronizáció eredményének megjelenítése az alkalmazás kezdőlapján. 

5.3. A TESLA protokoll implementációja 

Végül térjünk rá magának a TESLA protokollnak a megvalósítására, melyet két fő részre 

oszthatunk fel: a küldő szerepét betöltő alkalmazásra, melyet a továbbiakban szervernek is 

hívunk majd, illetve a fogadó alkalmazásra, melyet kliensnek is nevezhetünk. Mindkét 

alkalmazás internetes használatra készült, kommunikációjukat pedig UDP protokollon 

keresztül valósítják meg. 
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5.3.1. A szerver 

5.3.1.1. Inicializálás 

Az üzenetek szórásának megkezdése előtt szükségünk van néhány beállítás elvégzésére 

[3.2], mely meghatározza majd a kommunikáció menetét. Ahogy azt korábban is említettük, a 

küldő az időt egyenlő hosszúságú intervallumokra osztja fel, melyhez egy hash lánc megfelelő 

elemeit rendeli hozzá. Ennek megfelelően tehát meg kell adnunk egy 𝑁 számot, mely 

meghatározza, hány intervallumot határozunk meg, illetve hány elemű hash láncot szeretnénk 

létrehozni. Fontos továbbá annak megválasztása, hogy egy intervallum milyen 𝑇  hosszúságú 

legyen, ezt mi másodpercekben mértük. Ezen értékek ismeretében tudni fogjuk, hogy az adott 

láncunk meddig használható fel: 𝑁 ∗ 𝑇  másodpercig. Fontos ezen értékek jó megválasztása, 

amit az alkalmazásunk igényeihez kell igazítanunk. Alacsony 𝑁 érték esetén a láncunk rövid 

lesz, viszonylag hamar fog lejárni (ez persze függ az intervallumok hosszától is), emiatt 

gyakrabban kell azt újragenerálnunk. Túl hosszú lánc választása sem szerencsés. Igaz, így a 

láncunk hosszabb ideig lesz használható, ám a lánc reprezentációjától függően több tárhelyre 

lehet szükségünk (amennyiben az összes elemet tároljuk) vagy több számítást igényelhet egy 

láncelem kiszámítása (amennyiben csak a lánc utolsó tagját tároljuk, és az igényinknek 

megfelelően futás közben számoljuk ki az éppen szükséges tagot). Így az intervallumok 

hosszának megválasztásakor is kerüljük a túl alacsony vagy túl magas értékeket, próbáljuk 

megtalálni az arany középutat. További fontos inicializációs paraméter még a kulcsok 

nyilvánosságra hozásának késleltetése: 𝑑. Ennek mindenképpen egy egynél nagyobb, de nem 

túl alacsony értéket kell választanunk, hiszen ha egy kulcsot túl hamar hozunk nyilvánosságra, 

akkor a konstrukciónk veszít az erősségéből, ugyanakkor túl magasnak se érdemes választani, 

hiszen ekkor a klienseknek több intervallumon keresztül kell várniuk az autentikációra, és 

emiatt nagyobb puffert kell fenntartaniuk. Ezzel együtt azt is beláthatjuk, hogy a TESLA 

protokoll olyan alkalmazások építésére alkalmas, melyek nem igénylik a túlzottan valós idejű 

kommunikációt, hiszen az előzőek alapján egy kiküldött csomag leghamarabb 𝑑 ∗ 𝑇  

másodperc elteltével lesz feldolgozható a fogadók oldalán. Végezetül egy alkalmas hash 

függvényt kell választanunk, és minden készen áll a kulcsláncunk legenerálásához. 
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5.3.1.2. A nyilvánosságra hozatali ütem 

Mielőtt rátérnénk az láncunk létrehozásának bemutatására, ejtsünk pár szót egy speciális 

üzenetfajtáról, melyet a szerverünknek bizonyos időközönként ki kell küldenie. Ez nem más, 

mint a nyilvánosságra hozatali ütem (disclosure schedule). Ebben a hash láncunk tulajdonságait 

továbbítjuk a fogadók felé, mint például a lánc hossza, az aktuális intervallum indexe vagy az 

éppen nyilvánosságra hozott kulcs. Ezeket felhasználva a fogadók képesek lesznek a később 

érkező üzenetek autentikálására. Amint új láncot hozunk létre a küldő oldalon (legyen ez 

induláskor vagy az adott lánc lejárásából fakadóan) mindenképp ki kell küldenünk, hiszen 

másképp a kliensek nem fognak tudni mit kezdeni a csomagokkal, szimplán eldobják őket. 

Érdemes lehet fontolóra venni azt is, hogy új lánc esetén nem csak egyszer, hanem pár 

intervallumon keresztül folyamatosan kiküldjük ezt az üzenetet, gondoskodva arról, hogy az 

egyes fogadók biztosan megkapják, tekintettel az esetleges csomagvesztésre. 

5.3.1.3. Az időintervallumok és a kulcslánc előállítása 

Az időintervallumok kezeléséhez elegendő azok kezdő időpontjait letárolnunk egy 

tömbben, melyhez szükségünk van az első intervallum kezdetére, illetve az intervallumok 

hosszára. Ez utóbbi adott, a másikat pedig úgy kapjuk, hogy az intervallumok generálásakor 

rögzítjük a rendszeridőt a korábban ismertetett módon. Ebből kiindulva, folyamatosan 𝑇 -tel 

növelve megkapjuk a többi intervallum kezdetét. 

A láncunk előállítása sem sokkal bonyolultabb feladat, az elméleti leírásban ismertetett 

módon történik. A reprezentációhoz mi azt a megoldást választottuk, hogy letároljuk a 

kulcslánc összes elemét, és indexek segítségével tudunk hozzáférni az éppen szükséges taghoz. 

Ehhez inicializálunk egy 𝑁 elemű tömböt, melynek az utolsó eleméül választunk egy véletlen 

bitsorozatot, majd az utolsó elemből kiindulva, visszafelé folyamatosan a választott hash 

függvényünket alkalmazva megkapjuk a láncunk többi tagját. Ez elméletileg jól működik, ám 

gyakorlati szempontból van egy hátránya. Ahogy azt az előző alfejezetben említettük, új lánc 

létrejöttekor megosztjuk a nyilvánosságra hozatali ütemet a fogadókkal, mely többek között 

tartalmazza a szerver oldalon aktuálisan nyilvánosságra hozott kulcsot. Az új lánc legelső 

intervallumában azonban nem tudunk ilyen kulcsot csatolni az üzenethez, hiszen ekkor még 

nincs mit nyilvánosságra hoznunk. Sőt, valójában az első 𝑑 darab intervallumban sem tudunk 

kulcsot nyilvánosságra hozni, hiszen tudjuk, hogy az 𝑖-edik intervallumban az 𝑖 − 𝑑-edik 
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kulcsot hozhatjuk nyilvánosságra. Ez azt jelenti, hogy ilyen működés esetén a kulcslánc első 

eleme a 𝑑-edik intervallumban lesz elérhető a kliensek számára. Mi azt szerettük volna, ha egy 

új lánc létrejöttekor egyből tudunk használható kulcsot kiküldeni, ezért egy módosított 

kulcsgeneráló eljárását dolgoztunk ki [F9]. Vegyük úgy, hogy az intervallumok 

meghatározásához rögzített rendszeridő nem az első intervallum kezdetét fogja megadni, 

hanem a 𝑑-edik intervallum kezdeti időpontját. Ezzel a trükkel egy úgymond időben 

„visszatolt” láncot tudunk generálni, és pontosan azt érjük el vele, amit szerettünk volna: egyből 

tudunk kulcsot nyilvánosságra hozni. 

A 7. ábrán egy példát láthatunk, mely az említett két láncgenerálási módszert hasonlítja 

össze, 𝑑 = 2 esetén. A 𝐶 lánc az elméleti leírásnak megfelelően készült, míg a 𝐷 lánc a saját 

módszerünkkel. Az ábrán található dobozok jelentik a hash láncok egyes tagjait, melyben 

feltűntettük, hogy az adott tag hanyadik eleme a láncnak, melyik intervallumhoz tartozik, illetve 

az adott intervallumban melyik kulcsot tudjuk nyilvánosságra hozni. Láthatjuk, hogy a saját 

módszerünkkel a láncgenerálást követően azonnal nyilvánosságra tudunk hozni egy kulcsot, 

míg az eredeti módszer esetén csak a 2. intervallumban. 

 

7. ábra. A két láncgenerálási módszer összehasonlítása. 

A kulcsok előállításának menete nem változik, pusztán az intervallumok meghatározásán 

kell egy kicsit módosítanunk, így időben visszafelé is ki kell számolnunk párat. Az eljárás 

hátránya pusztán annyi, hogy így 𝑑 darab intervallumot elveszítünk az eredeti 𝑁-ből, de a 

működésre ez nem lesz hatással, és egy teljesen jól használható eljárásnak véljük. 

Amikor egy kulcslánc lejár, vagyis túllépjük az utolsó intervallumunk végét, egyszerűen 

előállítunk egy újat a fentiekben leírt módon. Fontos megjegyeznünk, hogy az újonnan 
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előállított láncnak már semmi köze nem lesz az előzőhöz, azaz az új láncunk első eleméből már 

nem fogjuk tudni kiszámolni az előző lánc utolsó (vagy tetszőleges más) elemét, hiszen ezt egy 

teljesen más véletlen értékre alapozva kaptuk meg. Ebből pedig következik egy olyan 

tulajdonság is, mely szerint a láncaink utolsó 𝑑 intervallumában kiküldött csomagokat nem 

fogjuk tudni autentikálni, hiszen azok kulcsát így soha nem hozzuk nyilvánosságra. Ezt 

tetszőleges megoldásokkal persze meg lehet kerülni, mi megelégedtünk azzal, mely szerint 

ebben az intervallumban továbbított csomagokat eldobhatónak tekintjük vagy egyszerűen a 

szerver nem is küldi ki őket. Láthatjuk, hogy ebből a szempontból is fontos a 𝑑 érték ésszerű 

megválasztása. 

Implementációnk során 100 elemű lánccal dolgoztunk, 10-20 másodperces 

intervallumokkal, 2-3 ütemes késleltetéssel, illetve SHA-256-os hash algoritmussal. Ezen 

értékek a felhasználás módjától függően változhatnak, de jó kiindulási alapnak számíthatnak. 

5.3.1.4. Üzenetek szórása 

Miután a szerverünket megfelelően felparamétereztük, előállítottuk a szükséges 

intervallumokat és kulcsláncot, hozzáláthatunk az üzenetek szórásához [3.4]. Vizsgáljuk meg, 

mi történik pontosan egy üzenet továbbításakor. Ahogy azt korábban is említettük, egy üzenetet 

két további adattal egybecsomagolva küldünk ki: az üzenethez kiszámított MAC értékkel, 

illetve az aktuális intervallumban nyilvánosságra hozott kulccsal. Szükségünk lesz először is 

annak az intervallumnak az indexére, melyben ki szeretnénk küldeni az üzenetet. Rögzítsünk 

egy időbélyeget, majd az alábbi képlet segítségével kapjuk az aktuális intervallum indexét: 

𝑖 =  
𝑡 − 𝑇

𝑇
, 

ahol 𝑡 a rögzített időbélyeg, 𝑇  az első intervallum kezdeti ideje, 𝑇  pedig az 

intervallumok hossza. Ezután 𝑖 ismeretében meghatározzuk a csomagunk másik két elemét. A 

kulcsláncunk 𝑖-edik elemével, illetve a továbbítandó üzenettel kiszámítjuk a szükséges MAC 

értéket, a nyilvánosságra hozható kulcs pedig a láncunk 𝑖 − 𝑑-edik eleme lesz. Az így elkészült 

csomag készen áll a továbbításra, azonban egyszerű Java objektum formájában nem fogjuk 

tudni elküldeni, ahhoz előtte egy további átalakításon kell átesnie. A küldéshez byte típusú 

tömbbé fogjuk alakítani (szerializálni) csomagunkat, az Apache Commons Lang könyvtár 

segítségével [F10]. Hasonlóképp kell eljárnunk a nyilvánosságra hozatali ütem kiküldése 
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esetében is. Amint ezt megtettük, kiszórjuk az üzenetet a fogadók számára [F11], majd várjuk 

a továbbiakat, melyek esetén szintén a fenti műveletsort fogjuk végrehajtani. 

5.3.2. A kliens 

5.3.2.1. Inicializálás 

A kliensek helyes működéséhez szükségünk van elsősorban az időszinkronizáció 

elvégzéséhez, melynek eredményeként megkapjuk a szerver és a kliens közötti késés 

mértékének felső korlátját ezredmásodpercekben. Később fontos lesz számunkra ez az érték, az 

érkező csomagok ellenőrzésére fogjuk felhasználni. Implementációnkban a kliens oldalon is 

fenntartunk egy tömböt a kulcsok számára, melynek inicializálása és feltöltése futás közben fog 

megtörténni. Ezen túl szükségünk lesz egy értékre, mely azt fogja nekünk megmondani, hogy 

hányas indexű intervallum kulcsa került legutóbb nyilvánosságra hozásra, illetve létrehozunk 

még egy üres puffert, melyben el tudjuk majd tárolni a jövőben érkező csomagokat a későbbi 

autentikációhoz. Az inicializálás [3.3] elvégzése után készen állunk UDP-s csomagok 

fogadására. 

5.3.2.2. Adatok fogadása 

Ahogy azt korábban említettük is, két fajta üzenet érkezhet a szervertől: a nyilvánosságra 

hozatali ütem, illetve olyan fajta üzenet, melynek tartalmát a kliens fogja feldolgozni. Mindkét 

esetben byte tömbként érkeznek az adatok, így ahhoz hogy őket megfelelően fel tudjuk 

dolgozni, deszerializálnunk kell őket. Ennek eredményeként kapunk egy általános Object 

típusú objektumot, melyről el tudjuk dönteni, hogy az Object-en túl melyik osztálynak példánya 

még, így pedig el tudjuk végezni az átalakítást. Ennek előfeltétele természetesen az, hogy a 

megfelelő osztályok egyezzenek a kliens és a szerver oldalán. Végeredményül tehát vagy egy 

nyilvánosságra hozatali ütemet reprezentáló, vagy pedig egy csomagot reprezentáló objektumot 

kapunk, melynek el tudjuk végezni megfelelő feldolgozását [F12]. 

5.3.2.3. Nyilvánosságra hozatali ütem kezelése 

A nyilvánosságra hozatali ütem rendkívül fontos információ a fogadók számára, ugyanis 

ennek birtokában tudunk egyáltalán bármit is a küldő oldalán működő hash láncról. Egészen 

addig, amíg egy ilyen be nem érkezik, nem tudunk sem csomagokat ellenőrizni, de még 
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pufferelni sem. Amint ez megérkezik, szükségünk van néhány beállítás elvégzésére. Először is 

tároljuk magát az nyilvánosságra hozatali ütemet, ugyanis az abban érkező adatokat később fel 

fogjuk használni. Továbbá, mivel már ismerjük a kulcsláncunk hosszát, inicializáljuk az ennek 

tárolására alkalmas tömbünket, kezdetben üres értékekkel kitöltve. Egyedül azt a kulcsot 

állítjuk be, melyet a szerver ebben az ütemben hozott nyilvánosságra, továbbá mentjük ennek 

intervallum indexét, hogy tudjuk, legutóbb mely intervallumhoz tartozó kulcs lett 

nyilvánosságra hozva. Akár azt is megtehetnénk, hogy a láncunk egyetlen ismert eleméből 

kiszámítjuk az azt megelőző tagokat, de ez a döntés teljesen implementációfüggő, mi saját 

változatunkban menet közben töltjük majd fel kliens oldali láncot. Utolsó lépésként ürítjük a 

pufferünk tartalmát [F13]. Miután elvégeztük a fentiekben leírtakat, képesek vagyunk a 

csomagok megfelelő fogadására. 

5.3.2.4. Csomag kezelése 

Egy csomag fogadása [3.5] esetén első lépésként megpróbáljuk meghatározni, hogy a 

szerver melyik intervallumban küldhette ki. Ehhez a korábban megkapott nyilvánosságra 

hozatali ütemünk adatait, illetve a fogadott csomagban nyilvánosságra hozott kulcsot fogjuk 

felhasználni. Létrehozunk egy másolatot a nyilvánosságra hozott kulcsból, majd elkezdjük rá 

újra és újra alkalmazni a hash függvényünket, míg végül meg nem kapjuk azt az értéket, mely 

a nyilvánosságra hozatali ütemben érkezett. Az elvégzett hashelések számát nyilvántartva, majd 

hozzáadva a nyilvánosságra hozatali ütemben kapott indexhez megkapjuk, hogy melyik 

intervallumban küldte a szerver a csomagot. A hashelések számára kénytelenek vagyunk 

bevezetni valamilyen korlátot, ugyanis egy esetleges hamis üzenet esetén olyan kulcsból 

fogunk kiindulni, mely nem eleme a láncunknak, így azt akár a végtelenségig is hashelhetjük, 

sosem fog kijönni az elérni kívánt kulcs. A legrosszabb eset az, ha a láncunk utolsó tagja került 

nyilvánosságra hozásra, és a láncunk legelső elemét szeretnénk elérni abból. Ekkor a lánc 

hosszával megegyező darabszámú hashelést kell végrehajtanunk, ha pedig ettől többet kéne, 

akkor biztosak lehetünk abban, hogy a kapott csomag hamis. Beláthatjuk, hogy ezzel a 

módszerrel nem csak azt tudtuk megmondani, hogy mely intervallumban küldte ki a szerver a 

csomagot, de egyúttal már hamis csomagokat is ki tudunk szűrni [F14]. 

A 8. ábrán az index meghatározásának folyamatát mutatjuk be. Alul a szerveren tárolt 

hash lánc látható, mely négy elemből áll, és tegyük fel, hogy az első elemet a nyilvánosságra 

hozatali ütemből ismeri a kliens. A lánc tagjait reprezentáló négyzetekben láthatjuk a kulcsok 
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egy rövid részletét hexadecimális formátumban, illetve azt, hogy melyik intervallumhoz 

tartozik az adott kulcs. E felett láthatunk két példát az index meghatározására, mindkét esetben 

a jobb szélső kulcsból kiindulva. Láthatjuk, hogy a középső ábrán 3 lépésben megkaptuk az 

elérni kívánt kulcsot, így elmondhatjuk, hogy a kulcs, amiből kiindultunk a 3. intervallumhoz 

tartozik. Ezzel ellentétben a felső ábrán a hashelésekkel túllépjük a lánc hosszát, így biztosan 

tudjuk, hogy a kulcs, amiből kiindultunk nem az eredeti láncunk tagja. 

 

8. ábra. Kulcs indexének meghatározása a hashelések számából. 

Következő lépésben adunk egy felső becslést arra, hogy a szerver jelenleg melyik 

intervallumban járhat. Ehhez rögzítünk egy időbélyeget, majd ehhez hozzáadjuk az 

időszinkronizáció során megkapott késés mértékét, ezzel kapunk egy felső becslést a szerver 

idejére. Majd a korábban használt módszerhez hasonlóan kiszámítjuk, hogy a nyilvánosságra 

hozatali ütemben feltűntetett időpont óta hány intervallum telt el: 

𝑗 =  
𝑡 − 𝑇

𝑇
, 

ahol 𝑡  a szerver idejének felső korlátja, 𝑇  a nyilvánosságra hozatali ütemben közölt 

intervallum kezdete, 𝑇  pedig a szokásos módon az intervallumok hossza. Ezt az értéket 

hozzáadva a nyilvánosságra hozatali ütemben kapott intervallum indexéhez, megkapjuk annak 
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felső korlátját, hogy a szerver most melyik intervallumban tarthat, jelöljük ezt 𝑥-szel. Ennek 

birtokában megvizsgáljuk az alábbi egyenlőtlenséget: 

𝑥 < 𝑖 + 𝑑, 

ahol 𝑖 a vizsgált csomag intervallum indexe, 𝑑 pedig a nyilvánosságra hozás 

késleltetésének mértéke. Amennyiben a fenti egyenlőtlenség teljesül, azt mondjuk, hogy a 

kapott csomag biztonságos, ám a szerver még nem hozta nyilvánosságra az autentikálásához 

szükséges kulcsot, ezért puffereljük a szükséges adatokat. További lépésként mentjük a 

csomagban nyilvánosságra hozott kulcsot a láncunkat tároló tömbbe, illetve annak indexét, mint 

a legutóbb nyilvánosságra hozott kulcs indexét. 

A pufferelésen túl lehetnek olyan korábban mentett csomagjaink, melyek autentikációját 

már el tudjuk végezni a most kapott kulccsal. Ennek elvégzése előtt vizsgáljuk meg, hogy a 

nyilvánosságra hozott kulcsunk indexe nagyobb-e, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott kulcs 

indexe. Amennyiben igen, az azt jelenti, hogy ezzel a kulccsal még nem végeztünk el 

autentikációt, és lehetnek olyan elemek a pufferben, amik erre várnak. A művelet elvégzése 

előtt a protokoll leírása azt mondja, hogy vizsgáljuk meg a kapott kulcsot, hogy valóban a 

láncunk eleme-e oly módon, hogy pár hashelést végrehajtva rajta az eredmény egyezik-e a 

kulcsláncunk meglévő elemeivel. Ezt nyugodtan meg is tehetjük, de valójában a csomagunk 

intervallum indexének meghatározásakor már biztosítékot kaptunk arra, hogy a hozzá csatolt 

kulcs helyes, így ezt a lépést akár ki is hagyhatjuk. Azoknak a csomagoknak a kulcsa került 

most nyilvánosságra hozásra, melyeket az 𝑖 − 𝑑-edik intervallumban küldött ki a szerver, így 

ezeket válogassuk ki a pufferünkből. Miután ezek megvannak, egyesével autentikáljuk őket: 

kiszámítunk egy MAC értéket a csomagban érkezett üzenet, illetve a nyilvánosságra hozott 

kulcs segítségével. Amennyiben ez egyezik a csomagban küldött MAC értékkel, sikeresen volt 

az autentikáció, és elmondhatjuk, hogy a csomag valóban attól a küldőtől származik, akitől 

vártuk, és az üzenet tartalma sem változott meg. Az érvényes üzenetek tartalmát tetszőleges 

módon feldolgozhatjuk. Végül töröljük a pufferből a kiválogatott és ellenőrzött elemeket [F15]. 
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6. TESLA protokoll alapú kamerarendszer 

Az implementált TESLA protokoll működésének bemutatására egy olyan 

kamerarendszer ötletét dolgoztuk ki, mely Androidos telefonok felhasználásával működik. 

Ezek az eszközök mára gyakorlatilag az életünk szerves részét képzik. Számtalan különböző 

alkalmazás jelenik meg rájuk nap mint nap, melyek nem feltétlenül azért jönnek létre, hogy 

segítsék a kapcsolattartást más emberekkel vagy szórakoztató tartalmat biztosítsanak a 

felhasználóknak, de igyekeznek olyan okos alkalmazásokat is nyújtani, melyek megkönnyítik 

a mindennapi életünket. Az alkalmazásokkal együtt a telefonok teljesítménye is folyamatosan 

fejlődik, akár az is jellemző lehet, hogy 1-2 évente vagy még hamarabb is lecseréljük aktuális 

készülékünket. A használaton kívüli telefont jó esetben be tudjuk cserélni árkedvezmény 

fejében vagy el tudjuk adni, de könnyen előfordulhat az is, hogy az asztalunkon vagy a 

fiókunkban porosodva végzi, kihasználatlanul. Ez a gondolatmenet indított el minket a 

példaalkalmazásunk kigondolásakor. 

Gyakorlatilag minden Androidos telefon rendelkezik internet elérési lehetőséggel, illetve 

beépített kamerával, ez utóbbi megközelíti vagy túl is szárnyalja egyes fényképezőgépek 

teljesítményét, sőt egy telefon esetén mára már több kameráról is beszélhetünk. Ezek a 

tulajdonságok mind kedvezővé teszik az eszközünket arra, hogy egy kamerarendszer egy 

működő egységét képezze. A kamerarendszer üzemeltetésének oka tetszőleges lehet: lehet ez 

egy háztartás biztonsági kamerarendszere, gyerek vagy állatfigyelő kamera vagy egy utcai 

kamerarendszer, ezek manapság mind elterjedt és széles körben használt dolgok. 

A célunk tehát az volt, hogy a TESLA protokoll felhasználásával egy kijelölt szerver 

képes legyen arra, hogy a szolgálatunkba állított telefonoktól képeket kérjen, amiket aztán a 

végfelhasználó egy egységes felületen meg tud tekinteni, és így a megfigyelt terület 

történéseivel lépést tud tartani. Fontos kiemelnünk, hogy nem videó adatfolyam, hanem 

egyszerű képek továbbításáról van szó, melyek elkészítésére a szerver szólítja fel a klienseket, 

azaz esetünkben az okostelefonokat. Ez a felkérés nem más, mint a TESLA protokoll egy adott 

intervallumában kiküldött, érvényes csomag. A felhasználási módtól függően természetesen 

fontos lehet, hogy milyen gyakran kérünk új képet egy eszköztől, ezt a szerver oldalon tudjuk 

szabályozni, a kiküldött csomagok gyakoriságával, illetve az intervallumok hosszával. Ugyan 

ez a módszer nem alkalmas teljesen valós idejű kép biztosítására, hiszen csak meghatározott 
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időközönként kapunk új képet egy telefontól, illetve egy adott felkérésre csak az előre beállított 

kulcs nyilvánosságra hozási késleltetés után érkezik válasz, ettől függetlenül arra elegendő, 

hogy a megfigyelni kívánt hellyel lépést tartsunk, és arról kellő információt gyűjtsünk. 

6.1. A rendszer felépítése 

A fentiekben leírt rendszer működéséhez több különböző komponenst hoztunk létre, 

melyek külön-külön is működnek, ám ezek együttes üzemeltetése adja a kívánt eredményt. 

Ezek kerülnek most ismertetésre pár szóban. 

6.1.1. Adatbázis 

Természetesen szükségünk volt egy adatbázis működtetésére, melyben perzisztens 

módon tudjuk tárolni, illetve módosítani a szükséges adatokat. Erre a célra a MongoDB [13] 

nevű NoSQL adatbázist választottuk. Egyrészt itt tárolásra kerül több különböző hash lánc 

konfiguráció, melyekből egyet kiválasztva (aktívnak jelölve) az üzeneteket szóró szerver létre 

tudja hozni a TESLA protokoll alapú kommunikációhoz szükséges kulcsláncot. Tároljuk 

továbbá a kameraként működtetett eszközök adatait: egyrészt pár általános információt, mint 

például a telefon fizikai, azaz MAC címét, mely egy egyedi azonosítóként funkcionál 

esetünkben. Ezen felül egy számot is mentünk, mely megadja, hogy az adott készüléktől hány 

intervallumonként kérünk képet. Végezetül az elkészült képek is itt kapnak helyet, a megfelelő 

eszközhöz társítva, néhány kiegészítő információval karöltve. 

6.1.2. Webalkalmazás 

Létrehoztunk egy Spring Boot [18] webalkalmazást, mely két főbb célt szolgál. Egyrészt 

különböző REST-es végpontokat biztosít, melyek segítségével elérhetjük az adatbázisunkban 

letárolt adatokat, illetve azokhoz új elemeket tudunk felvenni, esetleg módosíthatjuk őket. A 

végpontokkal való kommunikáció során JSON formátumú adatokat használunk. Ezen felül egy 

felhasználói felületet is biztosítunk, melyen keresztül új lánc konfigurációkat tudunk felvenni, 

ki tudunk jelölni ezek közül egy aktívat, illetve megtekinthetjük a regisztrált eszközeinket, 

beállíthatjuk, hogy milyen gyakran kérjünk tőlük képeket, végül pedig megtekinthetjük az 

eredményül kapott fotókat. 
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6.1.3. Szerver 

A szerver feladata, hogy folyamatosan képek készítésére kérje fel a regisztrált 

eszközeinket. Először is a korábban említett, megfelelő REST-es végpontoktól lekéri az aktív 

lánc konfigurációját, illetve a rendszerben lévő eszközöket, majd az implementációs fejezetben 

említett módon [5.3.1] megkezdi működését. Egy intervallumban mindig egy csomagot küld a 

klienseknek, mely tartalmazza azon eszközök listáját, akiktől képet szeretnénk kapni (ezt az 

eszköz azon paramétere határozza meg, mely megadja, hány intervallumonként várunk tőle 

képet). Egy lánc lejártakor ismét lekéri a szükséges adatokat REST-es végpontoktól, majd 

folytatja tovább működését. 

6.1.4. Kliens 

Az Androidos kliensek a korábban említett webalkalmazással és szerverrel folytatnak 

kommunikációt a működésük során. Induláskor először is ellenőrzik, hogy beregisztrálták-e 

már magukat, és ammenyiben nem, megteszik ezt a lépést, a megfelelő REST-es végponton 

keresztül. Ezután folyamatosan várják az érkező csomagokat, illetve elvégzik azok 

autentikációját. Érvényes csomag esetén megvizsgálják, hogy a kapott üzenetben a szerver 

felszólítja-e fénykép készítésére, és amennyiben igen, elkészíti azt, majd továbbítja képek 

mentésére szolgáló REST-es végpontra. 

6.1.5. Időszinkronizáció 

Mint azt már tudjuk, a TESLA protokoll működéséhez szükségünk van arra, hogy a 

szerver és a kliensek órája laza időszinkronban legyen, így ennek megfelelően a korábbiakban 

ismertetett időszinkronizáló szerverre [5.2.3] és kliensre [5.2.4] is szükségünk lesz. Az 

időszinkronizáló szerver a TESLA kommunikációt végző szerverrel közös szervergépre kerül, 

míg az időszinkronizáló klienst telepítenünk kell az összes használni kívánt telefonra. 

6.2. Konklúzió 

A fenti alkalmazások összességével (lásd 9. ábra) tehát egy olyan kamerarendszert 

alakíthatunk ki, melyben a kamerák szerepét Androidos telefonok töltik be. A képek 

készítésének gyakoriságát teljes mértékben szabályozni tudjuk a használt hash láncunk 
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paramétereinek módosításával, illetve akár eszközönként is tudjuk szabályozni a fotók 

készítését. 

 

9. ábra. Az alkalmazás architektúrája. 

Természetesen a TESLA protokoll pozitív tulajdonságait is kihasználja a rendszer, hiszen 

az autentikációhoz szükséges adatok előállítása és azok továbbítási csak kicsi költséggel jár. 

Ezen felül így abban is biztosak lehetünk, hogy csak a valós szerver kérésére készítünk képeket, 

nem pedig egy rosszindulatú fél felszólítására. 

A képek elkészítése és elküldése olyan műveletek, melyek jobban igénybe veszik a 

telefont, így annak akkumulátora is gyorsabban fog merülni. Ez persze kiküszöbölhető azzal, 

ha folyamatosan töltőn tartjuk (amennyiben ez lehetséges egyáltalán) vagy egy powerbank 

eszközhöz kötjük, de különösen fontos lehet abban az esetben, ha szimplán a telefon 

akkumulátorára hagyatkozunk. Háztartáson belül az áramellátás könnyebben megoldható, de 

akár olyan helyre is helyezhetjük a telefont, ami nincs hálózati csatlakozó közelében, például a 

ház egy adott szeglete, de lehet ez akár egy kinti fa vagy oszlop is. 
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Az említett alkalmazással továbbá újra szolgálatba tudjuk állítani a használaton kívüli 

telefonunkat, így zöld informatikai szempontból is hasznosnak számít, illetve a pénztárcánkat 

is kímélni tudjuk az által, hogy nem vásárlunk külön IP kamerát erre a célra, különösen igaz ez 

akkor, ha csak pár napra vagy pár órára van szükségünk ilyen megfigyelő rendszerre. 

A felhasználási mód tetszőleges lehet, például figyelhetjük vele egy pár napos nyaralás 

során a házunkat, otthoni madárlest készíthetünk vele vagy akár egy pár órás távollét során 

gyerek vagy házikedvenc figyelő kameraként is alkalmazható. 

A rendszer működtetéséhez elkészült alkalmazások forráskódjai, illetve az azok 

beüzemeléséhez szükséges leírások megtalálhatók a projekt hivatalos GitHub oldalán, a 

https://github.com/unideb-tesla címen. Az megalkotott komponensek együttes működésének 

végeredményét egy rövid videó formájában mutatjuk be, mely elérhető a 

https://youtu.be/H7hZOc2XoQs címen. 
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7. Összefoglalás 

Zárásként röviden összefoglaljuk a munkánk során elért eredményeinket, illetve azok 

jelentőségét mai vonatkozásban. 

Első és talán legfontosabb eredményünkként a TESLA protokoll megvalósításával 

sikerült megoldást adnunk üzenetszórásos rendszerek esetén az üzenetek autentikációjának 

problémájára. Nem csak az említett problémakört és a protokoll elméleti hátterét ismertettük 

részletesen, de annak implementációját is elkészítettük, illetve ezzel kapcsolatban hasznos 

tanácsokat írtunk le. Ebből a szempontból teljesen egyedinek számít dolgozatunk felépítése, 

ugyanis az interneten elérhető különböző források csupán a TESLA protokoll elméleti 

működését írják le, mi azonban az elejétől a végéig ismertetjük a megvalósításhoz szükséges 

építőköveket és eljárásokat. Így dolgozatunk szövege, valamint az elkészült és mellékelt 

forráskódok részletes dokumentációként szolgálnak azok számára, akik saját rendszerükbe 

szeretnék bevezetni a protokoll használatát. 

Beláttuk továbbá, hogy a TESLA protokollnak hálózati szempontból is lehet egy fontos 

és igen hasznos felhasználási területe. Az IP protokollok esetén is megjelenik az üzenetek 

autentikációjának kérdése, melyre az újabb változat, az IPv6 már beépített megoldást nyújt, 

IPsec néven. Sajnos ez a korábbi változatáról, az IPv4-ről nem mondható el, illetve napjainkban 

továbbra is az utóbbi használata a legelterjedtebb. A TESLA protokollal kiegészítve azonban 

megoldást adhatunk a hitelesítés problémájára, így pótolva az IPv4 egy fontos hiányosságát. A 

protokoll – tulajdonságaiból adódva – tetszőleges szinten (hálózati vagy alkalmazási) 

beépíthető, illetve a használatával járó plusz műveletek elvégzése és az ezekből keletkező 

kiegészítő adatok továbbítása csak kicsi költséggel jár. 

Magát a TESLA protokollt eredetileg PC-s (Windows vagy Linux) és szenzoros 

környezetre dolgozták ki, így dolgozatunkban további újdonságnak számít az Android rendszer, 

mint lehetséges célplatform bevezetése is. Mára ez számít a világ legnépszerűbb telefonos 

operációs rendszerének, így fontos volt a protokoll kiterjesztése erre a területre is, de 

megvalósítása ezen túl az egyre elterjedő Android alapú IoT eszközök vonatkozásában is fontos 

eredménynek számíthat, hiszen ezek helyes távvezérlésénél rendkívül fontos az üzenetek 

hitelessége. 
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A fentiekben leírt eredményeink bemutatására egy saját tervezésű kamerarendszert, 

melyben Androidos telefonok látják el a kamerák szerepeit. Ezzel egy példaalkalmazás keretein 

belül mutattuk be a protokoll működését. A bemutatott alkalmazás a „Zöld informatika” 

szempontjából is jelentős, hiszen így már kihasználatlan, de a célnak megfelelő Androidos 

telefonokat tudunk újra szolgálatunkba állítani, sőt, egy külön IP kamerarendszer megvásárlását 

is megspórolhatjuk. A kamerarendszer beüzemeléséről és működtetéséről egy rövid 

bemutatóvideót is készítettünk, mely megtekinthető az alábbi címen: 

https://youtu.be/H7hZOc2XoQs. 

A dolgozat során elkészült összes forráskód nyilvánosan elérhető, szabadon 

felhasználható és módosítható. Az összes elkészült alkalmazás Java nyelven íródott, de a 

dokumentációnkat felhasználva tetszőleges más nyelvre is portolható. A kódok tárolója az 

alábbi címen érhető el: https://github.com/unideb-tesla. 

A fenti pontokat összefoglalva elmondhatjuk, hogy az alapvető célkitűzéseink sikerültek, 

azaz részletes dokumentációt adtunk a TESLA protokoll elméleti működéséről. A protokoll 

implementációjához hasznos megállapításokat tettünk, továbbá úgy gondoljuk, hogy az 

algoritmus felhasználásával az IPv4 protokoll egy hiányosságát is orvosolni tudjuk. Ezen felül 

sikerült egy teljesen új mobil platformon – így az Android operációs rendszert futtató 

eszközökön is – elérhetővé tennünk a TESLA protokollt. Az eredményünk bemutatására egy 

saját tervezésű kamerarendszer alkalmazást készítettünk el. Úgy gondoljuk, hogy 

dolgozatunkban sikerült egy új és indokolható felhasználási módot találnunk egy régebb óta 

létező protokoll számára. 



49. oldal 

Saját munka leírása 

Tóth Róbert 

 A szükséges hálózati alapfogalmak összegyűjtése és azok rövid bemutatása. 
 A példaalkalmazáshoz tartozó webalkalmazás elkészítése. 

Veres Dávid 

 A szükséges kriptográfiai alapfogalmak összegyűjtése és azok rövid bemutatása. 
 A TESLA protokoll elméleti bemutatása. 
 Az időszinkronizáló szerver és kliens alkalmazások elkészítése. 
 A TESLA protokoll implementálása, ezzel kapcsolatos javaslatok megfogalmazása. 
 A példaalkalmazáshoz tartozó szerver és kliens komponensek elkészítése. 
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[F2] A digitális aláíráshoz használt kulcspár előállítása 

public static KeyPair generateKeyPair(String digitalSignatureAlgorithm, int keySize) throws NoSuchProviderException, 
NoSuchAlgorithmException { 
 
    // a kulcsgeneráláshoz szükséges objektum példányosítása 
    // paraméterül átadjuk neki, hogy milyen digitális aláíráshoz használatos kulcsokat állítson elő, jelen esetünkben ez 
DSA lesz, 
    // illetve megadjuk, hogy a Sun által biztosított implementációkat használja fel az előállítás során 
    KeyPairGenerator keyGen = KeyPairGenerator.getInstance(digitalSignatureAlgorithm, PROVIDER_SUN); 
 
    // mivel véletlen kulcsokat állítunk elő, szükségünk lesz egy véletlen értékeket előállító objektumra 
    SecureRandom random = new SecureRandom(); 
 
    // a megfelelő kulcsmérettel (esetünkben 1024) és véletlent generáló objektummal inicializáljuk a generátort 
    keyGen.initialize(keySize, random); 
 
    // kulcspár legenerálása 
    KeyPair pair = keyGen.generateKeyPair(); 
 
    return pair; 
     
} 
  



56. oldal 

[F3] Rendszeridő rögzítése Java kóddal 

// a System osztályon keresztül 
long time1 = System.currentTimeMillis(); 
 
// a Java 8-ban megjelent time API-ban található Instant osztályon keresztül 
long time2 = Instant.now().toEpochMilli(); 

[F4] Az időszinkronizáló szervert indító metódus 

public void start() { 
 
    try { 
        // ServerSocket objektum példányosítása, és figyelés a paraméterként megadott portszámon 
        serverSocket = new ServerSocket(port); 
    } catch (IOException e) { 
        e.printStackTrace(); 
        return; 
    } 
 
    // logikai érték, mely jelzi, hogy kívülről leállítottuk-e a szervert 
    isRunning = true; 
 
    // folyamatos futás 
    while (isRunning) { 
 
        Socket client; 
 
        try { 
            // érkező kliens elfogadása 
            client = serverSocket.accept(); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            continue; 
        } 
 
        // az időszinkronizáció elvégzése egy új, külön szálon 
        TimeSynchronizationThread timeSynchronizationThread = new TimeSynchronizationThread(client, privateKey); 
        new Thread(timeSynchronizationThread).start(); 
 
    } 
 
} 



57. oldal 

[F5] Részlet az időszinkronizációért felelős szál forráskódjából 

@Override 
public void run() { 
 
    // input/output adatfolyamok megnyitása 
    try { 
 
        inputStream = new DataInputStream(client.getInputStream()); 
        outputStream = new DataOutputStream(client.getOutputStream()); 
 
    } catch (IOException e) { 
        e.printStackTrace(); 
        return; 
    } 
 
    // időszinkronizáció elvégzése 
    try { 
 
        // nonce beolvasása 
        int nonceSize = inputStream.readInt(); 
        byte[] nonce = new byte[nonceSize]; 
        inputStream.read(nonce, 0, nonceSize); 
 
        // digitális aláírás elkészítése 
        byte[] signature = DigitalSignature.sign(nonce, privateKey); 
 
        // időbélyeg és aláírás elküldése a kliensnek 
        Instant instant = Instant.now(); 
        long timeStampInMillis = instant.toEpochMilli(); 
        outputStream.writeLong(timeStampInMillis); 
        outputStream.writeInt(signature.length); 
        outputStream.write(signature); 
 
    } catch ... // felmerülő kivételek elkapása és kezelése (a kódrészlet olvashatósága érdekében kivágva) 
    // kapcsolat lezárása 
    closeConnection(); 
 
} 
  



58. oldal 

[F6] A digitális aláírást elkészítő metódus 

public static byte[] sign(byte[] message, byte[] privateKey) throws NoSuchProviderException, NoSuchAlgorithmException, 
InvalidKeyException, SignatureException { 
 
    // az aláírást reprezentáló objektum létrehozása 
    Signature dsa = Signature.getInstance(SHA256_WITH_DSA, PROVIDER_SUN); 
 
    // a byte tömbként megkapott titkos kulcs visszaalakítása PrivateKey objektummá 
    PrivateKey pk = new DSAPrivateKey(privateKey); 
 
    // az aláíráshoz használt titkos kulcs megadása 
    dsa.initSign(pk); 
 
    // az aláírni kívánt üzenet betöltése 
    dsa.update(message); 
 
    // aláírás elkészítése 
    byte[] realSig = dsa.sign(); 
 
    return realSig; 
 
} 

[F7] Véletlen bitek generálása Java nyelven 

// véletlen érték előállítására használt objektum példányosítása 
SecureRandom secureRandom = new SecureRandom(); 
 
// a véletlen üzenetet tartalmazó byte tömb inicializálása a megfelelő mérettel (esetünkben ez 128 bájt, azaz 512 bit) 
nonce = new byte[NONCE_SIZE]; 
 
// véletlen bájtok generálása 
secureRandom.nextBytes(nonce); 
  



59. oldal 

[F8] A digitális aláírás ellenőrzését végző metódus 

public static boolean verify(byte[] message, byte[] signature, byte[] publicKey) throws NoSuchAlgorithmException, 
InvalidKeySpecException, InvalidKeyException, SignatureException { 
 
    // kulcsspecifikációt reprezentáló objektum létrehozása, a nyilvános kulcsot tartalmazó byte tömb alapján 
    X509EncodedKeySpec pubKeySpec = new X509EncodedKeySpec(publicKey); 
    // kulcsot példányosító objektum készítése, a felhasznált algoritmus a DSA lesz 
    KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(DIGITAL_SIGNATURE_ALGORITHM); 
    // nyilvános kulcsot reprezentáló objektum létrehozása a kulcsspecifikáció alapján 
    PublicKey pubKey = keyFactory.generatePublic(pubKeySpec); 
 
    // az ellenőrzéshez egy Signature objektum példányosítása 
    Signature sig = Signature.getInstance(SHA256_WITH_DSA); 
    // az ellenőrzéshez használt nyilvános kulcs betöltése 
    sig.initVerify(pubKey); 
 
    // az eredeti üzenet betöltése 
    sig.update(message); 
 
    // ellenőrizzük, hogy az aláírás valóban az üzenetünkhöz tartozik-e 
    boolean verifies = sig.verify(signature); 
 
    return verifies; 
 
} 
  



60. oldal 

[F9] A kulcslánc előállításáért felelős metódus 

public void generateKeychain() throws NoSuchAlgorithmException { 
 
    // intervallumok tömbjének lefoglalása a megfelelő lánchosszal 
    startOfIntervals = new long[length]; 
 
    // időbélyeg rögzítése 
    long now = Instant.now().toEpochMilli(); 
 
    // intervallumok kezdetének meghatározása 
    long shiftedStartTime = now - disclosureDelay * intervalDuration; 
    for (int i = 0; i < length; i++) { 
        startOfIntervals[i] = shiftedStartTime + i * intervalDuration; 
    } 
 
    // kulcslánc tömbjének lefoglalása 
    keys = new byte[length][keyLengthInBytes]; 
 
    // véletlen érték generálása 
    byte[] firstKey = generateFirstKey(); 
 
    // a véletlen értéket elhelyezzük a láncunk végére 
    keys[length - 1] = firstKey; 
 
    // a lánc végétől visszafelé haladva kiszámoljuk a többi elemet 
    for (int i = length - 2; i >= 0; i--) { 
 
        // hasheléshez használt objektum példányosítása 
        MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance(HASHING_ALGORITHM); 
 
        // előző kulcs hashelése 
        messageDigest.update(keys[i + 1]); 
        byte[] nextKey = messageDigest.digest(); 
 
        // új kulcs mentése 
        keys[i] = nextKey; 
 
    } 
 
} 
  



61. oldal 

[F10] Az üzenetszórásért felelős metódus 

private void broadcastMessage(Message message) throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException, IOException { 
 
    // szükséges adatok összegyűjtése a csomag összeállításához: 
    // időbélyeg rögzítése 
    long now = Instant.now().toEpochMilli(); 
    // jelenlegi intervallum indexének meghatározása 
    int currentIntervalIndex = (int) Math.floor((now - keyChain.getStartOfIntervals()[0]) * 1.0 / 
keyChain.getIntervalDuration()); 
    // aktív kulcs kiválasztása 
    byte[] currentKey = keyChain.getKeys()[currentIntervalIndex]; 
    // nyilvánosságra hozható kulcs indexe 
    int disclosedKeyIndex = currentIntervalIndex - keyChain.getDisclosureDelay(); 
    // nyilvánosságra hozható kulcs kiválasztása 
    byte[] disclosedKey = keyChain.getKeys()[disclosedKeyIndex]; 
 
    // MAC érték kiszámítása 
    byte[] messageAsBytes = SerializationUtils.serialize(message); 
    byte[] mac = CryptoUtils.computeMac(messageAsBytes, currentKey); 
 
    // csomag összerakása 
    Packet packet = new Packet(message, mac, disclosedKey); 
 
    // csomag szerializálása byte tömbbé 
    byte[] packageBytes = SerializationUtils.serialize(packet); 
 
    // a szerializált adatok kiküldése 
    broadcastBytes(packageBytes); 
 
} 

[F11] Bájtok továbbítása UDP protokoll segítségével 

private void broadcastBytes(byte[] bytes) throws IOException { 
 
    // datagram csomag összeállítása 
    DatagramPacket datagramPacket = new DatagramPacket(bytes, bytes.length, InetAddress.getByName(address), port); 
 
    // üzenetszórás 
    multicastSocket.send(datagramPacket); 
 
} 



62. oldal 

[F12] Beérkező bájtok visszaalakítása a megfelelő objektumtípussá 

private void run() throws IOException { 
 
    // byte adatok fogadása 
    byte[] receivedBytes = receiveBytes(); 
 
    // deszerializálás Object típusú objektummá 
    Object object = SerializationUtils.deserialize(receivedBytes); 
 
    // objektum átkasztolása specifikusabb típussá, majd annak kezelése 
    if (object instanceof DisclosureSchedule) { 
 
        DisclosureSchedule disclosureSchedule = (DisclosureSchedule) object; 
        handleDisclosureSchedule(disclosureSchedule); 
 
    } else if (object instanceof Packet) { 
 
        Packet packet = (Packet) object; 
        handlePacket(packet); 
 
    } 
 
} 
  



63. oldal 

[F13] Nyilvánosságra hozatali ütem kezelését végző metódus 

private void handleDisclosureSchedule(DisclosureSchedule disclosureSchedule) { 
 
    // nyilvánosságra hozatali ütem mentése későbbi felhasználásra 
    this.disclosureSchedule = disclosureSchedule; 
 
    // kulcslánc újrainicializálása 
    keys = new byte[disclosureSchedule.getKeychainLength()][32];        // 32 byte = 256 bit 
    for (int i = 0; i < disclosureSchedule.getKeychainLength(); i++) { 
        keys[i] = null; 
    } 
 
    // nyilvánosságra hozott kulcs indexének meghatározása 
    int disclosedKeyIndex = disclosureSchedule.getIntervalIndex() - disclosureSchedule.getDisclosureDelay(); 
 
    // a kulcs és indexének tárolása 
    keys[disclosedKeyIndex] = disclosureSchedule.getKeyCommitment(); 
    latestKeyIndex = disclosedKeyIndex; 
 
    // puffer kiürítése 
    buffer.clear(); 
 
} 
  



64. oldal 

[F14] Csomag intervallum indexét meghatározó metódus 

public static int determineIntervalIndex(byte[] disclosedKey, int intervalIndexOfDisclosedKey, byte[] keyToReach, int 
lengthOfChain) throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException { 
 
    // másolat létrehozás a nyilvánosságra hozott kulcsból 
    byte[] tmpKey = Arrays.copyOf(disclosedKey, disclosedKey.length); 
 
    // lépések számának beállítása, kezdetben 0 
    int steps = 0; 
 
    // amíg el nem érjük a kívánt kulcsot vagy túl nem lépjük a lépéslimitet 
    while (!Arrays.equals(tmpKey, keyToReach) && intervalIndexOfDisclosedKey + steps < lengthOfChain) { 
 
        // lépések számának növelése 
        steps++; 
 
        // új hash előállítása 
        MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance(HASHING_ALGORITHM_SHA256); 
        messageDigest.update(tmpKey); 
        tmpKey = messageDigest.digest(); 
 
    } 
 
    // amennyiben túlléptük a limitet, kivételt dobunk, jelezve hogy a nyilvánosságra hozott kulcs érvénytelen 
    if (intervalIndexOfDisclosedKey + steps >= lengthOfChain) { 
        throw new InvalidKeyException(); 
    } 
 
    // eredmény visszaadása 
    return intervalIndexOfDisclosedKey + steps; 
 
} 
  



65. oldal 

[F15] Beérkező csomag kezelését végző metódus 

private void handlePacket(Packet packet) { 
 
    // ha még nem kaptunk nyilvánosságra hozatali ütemet, nem törődünk a csomaggal 
    if (disclosureSchedule == null) { 
        return; 
    } 
 
    // csomag intervallumindexének meghatározása 
    int packetIntervalIndex = 0; 
 
    try { 
        packetIntervalIndex = TeslaUtils.determineIntervalIndex( 
            packet.getDisclosedKey(), 
            disclosureSchedule.getIntervalIndex(), 
            disclosureSchedule.getKeyCommitment(), 
            disclosureSchedule.getKeychainLength() 
        ); 
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
        e.printStackTrace(); 
        return; 
    } catch (InvalidKeyException e) { 
        e.printStackTrace(); 
        return; 
    } 
 
    // szerver intervallum indexének becslése 
    int estimatedServerIntervalIndex = TeslaUtils.estimateServerIntervalIndex( 
        disclosureSchedule.getStartTime(), 
        disclosureSchedule.getIntervalDuration(), 
        disclosureSchedule.getIntervalIndex(), 
        timeDifference 
    ); 
 
    // ha a csomag nem biztonságos, dobjuk el 
    if (!TeslaUtils.isSafePacket( 
        estimatedServerIntervalIndex, 
        packetIntervalIndex, 
        disclosureSchedule.getDisclosureDelay()) 
    ) { 
        return; 
    } 



66. oldal 

    // adatok pufferelése 
    Triplet tripletToSave = new Triplet(packetIntervalIndex, packet.getMessage(), packet.getMAC()); 
    buffer.add(tripletToSave); 
 
    // korábban pufferelt adatok authentikálása 
 
    // nyilvánosságra hozott intervallum indexének kiszámítása 
    int disclosedIntervalIndex = packetIntervalIndex - disclosureSchedule.getDisclosureDelay(); 
 
    // amennyiben még nem kezeltük a nyilvánosságra hozott intervallum korábban pufferelt elemeit, tegyük meg 
    if (disclosedIntervalIndex > latestKeyIndex) { 
 
        // kulcs és indexének tárolása 
        keys[disclosedIntervalIndex] = packet.getDisclosedKey(); 
        latestKeyIndex = disclosedIntervalIndex; 
 
        // authentikálható adatok kiválasztása 
        List<Triplet> tripletsToValidate = buffer.stream() 
            .filter(triplet -> triplet.getIntervalIndex() == disclosedIntervalIndex) 
            .collect(Collectors.toList()); 
 
        // authentikálás 
        List<Triplet> validTriplets = tripletsToValidate.stream().filter(triplet -> { 
            try { 
                return TeslaUtils.isValidTriplet(triplet, packet.getDisclosedKey()); 
            } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
                e.printStackTrace(); 
                return false; 
            } 
        }).collect(Collectors.toList()); 
 
        // az ellenőrzött adatok törlése a pufferből 
        buffer.removeAll(tripletsToValidate); 
 
        // érvényes üzenetek feldolgozása 
        handleValidTriplets(validTriplets); 
 
    } 
 
} 


