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Úvod 

Asi největší nevýhodou papírových voleb pro elektorát je lokalitní omezení. Voliči musí brát 

ohled na umístění a pracovní dobu volebních místností a na časová omezení stanovená pro 

vykonání volby. Co jim přináší vidina možnosti elektronického hlasování? Jednoznačně 

komfort, a tedy eliminaci fyzické interakce voliče s volebním systémem. Co ale voliči, kteří 

nemají potřebné vybavení pro provedení elektronické volby (nemají přístup k Internetu, 

počítač nebo chytrý telefon) anebo prostě zatím nedůvěřují takovému způsobu? Odpověď je 

jednoduchá, zavedení elektronických voleb by se mohlo prozatím provádět jako doplněk 

ke stávající možnosti volby klasickým papírovým způsobem. Jaké jsou další výhody? 

Z dlouhodobějšího hlediska by se mohly uvažovat finanční úspory; například úspory nákladů 

na tisk hlasovacích lístků, snížení počtu volebních místností a komisí (na počet 

privilegovaných osob potřebných pro fungování elektronického volebního systému) a také 

například prostorů pro uskladňování volebních lístků. Netřeba samozřejmě opomíjet fakt větší 

technické a procesní náročnosti, které by ale po rozumném navržení a po prvním úspěšném 

uvedení do provozu, měly být zastíněny finančními úsporami. Další výhodou je snížení 

náročnosti manipulace s odevzdanými hlasy, zvýšení rychlosti sčítání hlasů (i opakovaného 

sčítání hlasů) a celkové eliminace chyb lidského faktoru; možné je i snížení rizika manipulace 

s hlasy. Četnost referend by se dala také pozvednout bez zvýšení finančních nákladů a tím by 

mohli oprávnění voliči více ovlivňovat dění v republice. 

Když se podíváme na celosvětové trendy v technologiích, je možné, že zavedení 

procesu elektronických voleb již není otázkou „jestli“, ale „kdy“; i proto je toto téma aktuální.  

V první kapitole je analyzován volební projekt SERVE z hlediska jeho komponent a 

jejich provázání, který byl navrhnut, ale v praxi se neuchytil, co již bude zřejmě vidět při 

popisu jeho architektury (proto se také používá označení projekt a ne volební systém). 

Ve druhé kapitole je analyzován příklad robustnějšího, již fungujícího a v praxi 

zavedeného elektronického volebního systému v Estonsku (EstEVS), popis jeho komponent 

a jejich provázanosti. 

Třetí kapitola obsahuje porovnání základních rozdílných vlastností systému SERVE a 

EstEVS z hlediska bezpečnosti. Na základě těchto porovnání vyly identifikovány základní 

typy útoků, které tyto architektury svým návrhem umožňují. 
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Čtvrtá kapitola je základní kapitolou celé práce. Zabývá se analýzou elektronického 

volebního systému v Norsku. Systém je díky dostupným zdrojům popsán z kryptografického 

hlediska – je zkoumáno používané šifrovací schéma, jak probíhají ověření, že komponenty 

volebního systému pracují čestně a na základě popisu protokolu je rozebírána bezpečnost, 

která závisí na známých matematických problémech, jako je například diskrétní logaritmus 

nebo rozhodovací Diffie–Hellmanovy problémy. Tato kapitola vychází z bezpečnostní 

analýzy [2] a má za cíl doplnit její nevysvětlené části, dokázat v ní uvedená tvrzení. 
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1. Experiment elektronických voleb – SERVE 

 

Tato kapitola popisuje fungování systému SERVE a vychází z dostupných zdrojů, hlavně 

z  [6,8]. Analýza tohoto systému z hlediska bezpečnosti je popsána v kapitole 3. Vzhledem 

k tomu, že se tento volební systém není používán ve Spojených státech, z důvodu 

nedostatečné úrovně zabezpečení, budeme elektronický volební systém SERVE (Secure 

Electronic Registration and Voting Experiment) dále označovat jen jako systém SERVE nebo 

projekt SERVE (6, s. 17–20).  

Bezpečností analýza vykresluje SERVE jako systém s závažnými bezpečnostními 

problémy a zdůrazňuje jeho zranitelnost vůči různým útokům (např. DoS
1
, kupování hlasů, 

útoky virovými nákazami), kterých využití by mohlo vést k vážným následkům v rámci 

procesu voleb, jako například zbavení práva hlasovat, narušení tajnosti voleb, prodávání a 

kupování hlasů, změna hlasů, což by také mohlo vést ke změně výsledku hlasování. Analýza 

uvádí, že zranitelnosti, kterými tento systém disponuje, jsou tak fundamentální, že by se 

zabezpečení tohoto systému dalo pravděpodobně provést jenom celkovým re-designem nebo 

výměnou většiny hardwaru a softwaru, které jsou částí tohoto systému (analýza a její závěr 

z roku 2004). Autoři na základě své analýzy doporučovali okamžité ukončení vývoje systému 

SERVE. 

1.1. Popis systému SERVE 

 

V systému SERVE je možné hlasovat jakýkoli den v průběhu 30 dnů před dnem voleb až po 

stanovený čas v den voleb, kdy se volby končí. Systém má dále následující vlastnosti: 

- Každý subjekt, který chce (a má právo) provést volbu v rámci projektu SERVE 

elektronickým způsobem, se musí nejdříve přihlásit do programu. 

- Po přihlášení má subjekt povinnost se zaregistrovat jako volič a při této příležitosti je 

voličovi přiděleno identifikační číslo a PIN (chce-li volič provést volbu). 

- Každý oprávněný volič má po provedení úspěšné registrace právo provést hlasování 

pouze jednou. 

                                                 

1
 DoS (Denial of Service) je technika útoku na internetové služby, stránky, uzly či sítě, při níž dochází 

k zahlcení požadavky a pádu, nefunkčnosti, či nedostupnosti dané služby pro ostatní uzly. 
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- V rámci tohoto systému neexistuje možnost změny již jednou úspěšně provedené 

volby a to dokonce ani volbou provedenou papírovým způsobem.  

- V případě útoku či proniknutí do volebního systému má určená privilegovaná volební 

komise právo volby ukončit a všechny již odevzdané hlasy zrušit.  

 

Systémová architektura systému SERVE (6, s. 17–20) pozůstává z několika vzájemně 

provázaných komponent. Volební server je přímo přístupný z Internetu, ale úložní server a 

sčítací server jsou umístěny za firewallem. Všechny komponenty jsou zapojeny online do sítě. 

Hlavní prvky systémové architektury SERVE jsou následující: 

- volební aplikace, 

- centrální systém, 

o volební server, 

o úložní server, 

o sčítací server. 

1.1.1. Volební aplikace  

 

Volební aplikace je webová aplikace, která je spouštěna na počítači voliče a která tedy pracuje 

s uživatelem interaktivně. Šifrování a autentizace se provádí prostřednictvím SSL
2
 protokolu, 

který zabezpečuje komunikaci mezi volební aplikaci a volebním serverem. Volební aplikace 

může běžet jenom na počítačích s operačním systémem Microsoft Windows. 

Volič se přihlašuje do volební aplikace pomocí identifikačního čísla a PIN kódu 

(přiděleno při registraci, kterou musí podstoupit každý volič, který chce provést volbu). 

Autentizace voliče probíhá ověřením jeho jména vůči příslušným registračním záznamům. Po 

úspěšné autentizaci je voličovi zobrazen na obrazovce seznam kandidátů voleb a on je 

oprávněn provést svou volbu zvolením jím vybraného kandidáta. Volební aplikace pak 

zvoleného kandidáta, tedy voličův hlas, zašifruje asymetrickou funkcí pomocí veřejného klíče 

úložního serveru. Spolu s hlasem voliče se zašifruje i náhodné číslo – to je kvůli tomu, že 

kdyby si útočník zašifroval pomocí volebního klíče systému SERVE všechny možné volby 

(které mohou voliči provést), a kdyby se někde v rámci systému dostal k zašifrovaným 

volebním lístkům voličů, tak by porovnáním těchto zašifrovaných lístků s těmi, které si 

                                                 

2
 Protokol SSL (Secure Socket Layer) poskytuje zabezpečení komunikace proti odposlouchávání či nechtěné 

změně dat v průběhu komunikace šifrováním dat. 
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vytvořil sám, mohl zjistit, který volební lístek vznikl zašifrováním které volby. V případě, že 

by útočník zjistil provázání daného volebního lístku s voličovým identifikátorem, znamenalo 

by to narušení tajnosti voleb. Kdyby měl možnost útočník například mazat tyto lístky, tak by 

věděl, které má vymazat, aby to bylo podle jeho preferencí. 

Aplikace následně pošle volebnímu serveru tento zašifrovaný volební lístek 

a identifikační údaje voliče.  

1.1.2. Volební server  

 

Volební server je webový server a je přímo přístupný z Internetu. Komunikuje s volební 

aplikací a s úložním serverem. Má na starosti zpracovávání autentizačních požadavků. Přijímá 

tedy identifikační údaje o voličích. Volební server dále přijímá od voličů zašifrované 

hlasovací lístky a ověřuje korektnost všech přijatých dat. Po ověření tato přijatá data 

(identifikační údaj a volební lístek) zašifruje soukromým klíčem systému SERVE a přeposílá 

na úložní server. 

Když úložní server zjistí, že volič nemůže volbu vykonat (volič již provedl jednu 

úspěšnou volbu nebo volič nemá oprávnění provést volbu), přepošle tuto informaci volební 

aplikaci, která ji zobrazí voliči. 

V případě úspěšné autentizace volební server zobrazí voliči seznam kandidátů voleb, 

aby mohl provést svou volbu. 

1.1.3. Úložní server 

 

Úložní server přijímá od volebního serveru zašifrovaná data a následně je dešifruje pomocí 

soukromého klíče systému SERVE a oddělí identifikační údaje voliče od volebního lístku 

voliče.  

Úložní server ověřuje právo k vykonání volby, tedy jestli je volič registrován a jestli 

ještě neprovedl úspěšnou volbu a na základě toho přiděluje právo přístupu. Opatření proti 

vykonání dvojí volby od toho samého oprávněného voliče probíhá na základě seznamu 

identifikačních údajů voličů, kteří již volbu provedli, který si tato komponenta udržuje 

aktuální v průběhu celého trvání elektronických voleb. V případě, že volič již hlasoval, 

informuje úložní server voliče o tomto faktu zprávou prostřednictvím volebního serveru – 

pošle voličovi tzv. Response s potřebnou informací a ukončí volební proces (zruší přijatý 
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volební lístek). V případě, že se volič nezaregistroval, je proces podobný. Úložní server tedy 

pošle uživateli Response s potřebnou informací a ukončí volební proces. 

V případě, že se volič zaregistroval a ještě neprovedl úspěšnou volbu, úložní server 

informuje voliče zprávou Response s příslušnou informací o tom, že byl jeho hlasovací lístek 

úspěšně přijat a uložen. Pak ukončuje komunikaci. 

Po dešifrování přijatých dat se tato citlivá data (volební lístek a identifikační údaje 

voliče) nachází po krátkou dobu na úložním serveru v nezabezpečeném formátu, až dokud 

server volební lístek znova nezašifruje pomocí veřejného klíče příslušného sčítacího serveru.  

Dalším krokem je, že si úložní server uloží zašifrovaný hlasovací lístek, zašifrovaný 

veřejným klíčem takového sčítacího serveru. 

Takto zašifrované hlasovací lístky a seznam voličů, kterým patří tyto hlasovací lístky, se 

posílají online po zabezpečeném komunikačním kanále sčítacím serverům. Přenos 

jednotlivých volebních lístků a seznamu voličů probíhá opakovaně a komunikaci zahajují 

jednotlivé sčítací servery. 

1.1.4. Sčítací server 

 

V systému SERVE se nachází několik sčítacích serverů. Jsou nazývané také Lokální volební 

úřady (Local Election Offices). Každý sčítací server přímo komunikuje s úložním serverem a 

přijímá od něj potřebná data (volební lístky a seznamy voličů, kterým tyto volební lístky 

patří). 

Každý volební okrsek (například stát, nebo nějaký menší celek), který se účastní daných 

voleb, má vlastní sčítací server. Každý sčítací server si vygeneruje pro účely voleb jeden pár 

volebních klíčů – veřejný a soukromý klíč sčítacího serveru. Veřejný klíč sčítacího serveru 

používá úložní server pro zašifrování volebních lístků voličů z daného volebního. Tím se 

zaručí, že daný volební lístek voliče z daného volebního okrsku bude moci být dešifrován 

pomocí soukromého klíče jenom sčítacím serverem v daném volebním okrsku. 

Úkolem každého sčítacího serveru je pravidelné připojování se zabezpečeným 

komunikačním kanálem k úložnímu serveru a následné dotazování se na seznam voličů a 

nové zašifrované volební lístky. Tyto data jsou danému sčítacímu serveru po úspěšné 

autentizaci zaslány. Po přijetí dat sčítací server ověří jejich totožnost, potvrdí úložnímu 

serveru jejich příjem a ukončí s ním komunikaci. 

Každý sčítací server si udržuje seznam voličů, který dostal od úložního serveru. 
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Pro sčítání hlasů je potřebné, aby si úložní server dešifroval přijaté volební lístky 

pomocí svého privátního klíče a následně ověřil korektnost dat ve volebním lístku. Nesprávné 

hlasy jsou pak vyřazeny a správné hlasy jsou započteny (proces sečtení je možné provádět 

opakovaně, aby se minimalizovalo riziko vzniku chyb v průběhu sčítání hlasů).  

1.1.5. Logování a audit  

 

V procesu elektronických voleb v rámci systému SERVE se nevytváří žádné auditní logy. Na 

jedné straně se takovým způsobem nevytváří provázání mezi identifikačními údaji voliče a 

jeho volebním lístkem, ale na druhé straně to znemožňuje jakoukoli propracovanější 

auditovatelnost. Tedy vystopování toho, co se v daném systému s volebním lístkem děje není 

možné. Nelze například ověřit, jestli se hlas určitého voliče zúčastnil sčítání hlasů.  

Co se v rámci systému dá dohledat, jak již bylo načrtnuto výše, je to, že úložní server i 

jednotlivé sčítací servery si ukládají seznamy voličů, kteří volbu provedli. Je tedy možné 

ověření, jestli volič již volbu provedl a jestli se jeho volební lístek nachází jenom na úložním 

nebo již i na sčítacím serveru (neznamená to ale, že byl započten, jenom že byl přenesen). 

Toto je umožněno díky tomu, že každý sčítací server dostane od úložního serveru volební 

lístky i s příslušným seznamem voličů, kteří volbu provedli. Jednotlivé volební okrsky jsou 

tedy schopny zkontrolovat seznam voličů, kteří mají uložen lokálně vůči tomu seznamu 

voličů, který je uložen na úložním serveru. 
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2. Analýza elektronických voleb v Estonsku 

 

Tato kapitola popisuje fungování elektronického volebního systému v Estonsku, kterého 

posouzení z hlediska bezpečnosti je analyzováno v kapitole 3. Tyto volby jsou v Estonsku 

úspěšně již 7 let (4, s. 2–5) – v roce 2003 se začal v Estonsku postupně vyvíjet volební systém 

přes Internet označovaný jako Estonian E-Voting System (dále jen EstEVS). Elektronické 

volby byly poprvé zavedeny v roce 2005 a svou volbu přes Internet v lokálních volbách 

vyjádřilo více než 9.000 voličů (byly to přibližně dvě procenta z celkového počtu 

zúčastněných voličů v těchto volbách). V roce 2011 hlasovalo pomocí Internetu více než 

140.000 voličů. 

2.1. Popis volebního systému v Estonsku 

Délka průběhu elektronických voleb (7, s. 7–9) je stanovena na 7 dní. Volby začínají 10 dní 

před začátkem definovaného dne voleb, končí 4 dny před stejným dnem a jejich základní 

popis je následující: 

- V dny učené pro elektronické volby má volič možnost volit elektronickým způsobem 

na webové stránce Národní volební komise. 

- Volič musí volit sám za sebe. 

- Volič se musí autentizovat pomocí svého certifikátu
3
. 

- Po úspěšné identifikaci se voličovi zobrazí konsolidovaný seznam kandidátů. 

- Volič zvolí ze zobrazeného seznamu kandidátů jméno toho, kterého si přeje volit a 

potvrdí svou volbu elektronickým podpisem (zvýšená bezpečnost z hlediska integrity, 

protože podepsaná data je nereálné změnit pro útočníka, když nezná voličův privátní 

klíč). 

- V případě, že všechno proběhlo v pořádku, zobrazí se voličovi zpráva, že jeho volba 

byla započtena. 

- Pro zvýšení pravděpodobnosti toho, že volič při volbách vyjádří svou vůli, má volič 

právo na změnu svoji elektronicky provedené volby dvěma způsoby s tím, že se 

započte poslední správně provedená volba.  

                                                 

3
 Certifikát veřejného klíče je jakýsi elektronický průkaz, který zaručuje vazbu subjektu a jí příslušejícího 

veřejného klíče (že se nejedná o falsifikát) – je to veřejný klíč spolu s informacemi o jeho majiteli. 
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- Způsoby změny již podaného volebního hlasu:  

o Provedení nové volby elektronickým způsobem (elektronická volba musí být 

provedena v čas určený pro provádění elektronických voleb, a to je 10 až 4 dny 

před dnem voleb). 

o Provedení nové volby papírovým způsobem v termínu 6 až 4 dny před dnem 

voleb. 

- Po ukončení možnosti provádění elektronické volby se na volební okrsky zašlou 

ucelené a konečné seznamy voličů, kteří provedli úspěšnou elektronickou volbu. Je 

důležité, aby přenos tohoto seznamu byl dostatečně zabezpečen, tedy aby byla 

zaručená hlavně integrita (celistvost) dat při přenosu. V případě úspěšného přenosu na 

jednotlivé volební okrsky odešlou potvrzení s důkazem o přijetí. Na těchto stanicích se 

pak připravují takzvané výzvy ke zrušení elektronické volby pro ty voliče, kteří volili 

elektronicky a také volili papírově. Tento proces vytváření výzev se končí nejpozději 

ve 12 hodin v den voleb. Informace o dvojí volbě se zasílá Národní volební komisi, 

která zruší dané elektronicky vykonané volby. 

 

Estonský volební systém je koncipován tak, že nemá speciální registrační fázi. Tedy voliči, 

kteří chtějí hlasovat elektronicky, nejsou povinni se jít zaregistrovat na určené místo. Stačí, 

když požádají elektronickou volební službu o hlasování. Toto je umožněno tím, že EstEVS 

aplikuje národní infrastrukturu veřejného klíče PKI
4
 – identifikační karty s autentizačními a 

podpisovými digitálními certifikáty jsou pro estonské občany a rezidenty od věku 15 let ze 

zákona povinné. Tyto identifikační karty se pak používají v rámci elektronických voleb 

jednak pro autentizaci – autentizační certifikát je ověřen volebním systémem, a jednak pro 

podpis volebního lístku pomocí podpisového certifikátu. 

 

Systémová architektura Estonského elektronického volebního systému se skládá z několika 

vzájemně provázaných komponent. Základní komponenty se dělí na části přístupné 

z Internetu a na takové části architektury, které nejsou přístupné z Internetu a jsou bezpečněji 

umístěné za firewallem. Nejvíc chráněnou komponentou je sčítací aplikace, která je 

používaná dokonce off-line. Volební lístky se do ní přenášejí na externím off-line úložném 

                                                 

4
 Public Key Infrastructure je v asymetrické kryptografii označení infrastruktury správy veřejných klíčů. Pomocí 

veřejného klíče v podpisovém certifikátu lze ověřovat elektronický podpis vlastníka privátního klíče. Pomocí 

veřejného klíče v šifrovacím certifikátu lze šifrovat zprávu pro vlastníka privátního klíče. 
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médiu. Neodmyslitelnými částmi sytému EstEVS jsou management klíčů a auditing. Stojí 

topologicky mimo centrální systém, ale zasahují v podstatě do všech etap procesu voleb. 

Definice systémové architektury EstEVS je následující (7, s. 10–20): 

- volební aplikace (Voter application), 

- centrální systém (Central System), 

o volební server (Vote Forwarding server, také známo pod názvem Network Server), 

o úložní server (Vote Storage Server), 

o sčítací aplikace (Vote Counting application, také známo pod názvem Vote Counting 

Server), 

o management klíčů (Key management) 

o a auditing. 

 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny jednotlivé komponenty EstEVS a jejich 

vzájemné komunikační vazby. Je zřejmé, které komponenty používají pro svou práci seznam 

oprávněných voličů (Voter list) a seznam kandidátů voleb (Candidate list). 

 

Obrázek 1 Architektura EstEVS 

ESTONIAN NATIONAL ELECTORAL COMMITTEE. E-Voting System: General Overview. Tallin, 2010. 

Dostupné z: http://www.vvk.ee/public/dok/General_Description_E-Voting_2010.pdf 
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2.1.1. Volební aplikace  

Volební aplikace je webová aplikace, která je spouštěna na počítači voliče a která tedy pracuje 

s uživatelem interaktivně. Šifrování se provádí prostřednictvím SSL protokolu, který 

zabezpečuje veškerou komunikaci mezi volební aplikaci a volebním serverem. EstEVS 

volební aplikace může běžet na počítačích s operačními systémy Windows, Linux i MacOS. 

V případě použití OS Windows je nutno použít webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer. 

V EstEVS je aplikovaná národní infrastruktura veřejných klíčů PKI a pro autentizaci do 

volební aplikace se ověří přihlašovací údaje voliče a použije autentizační certifikát z jeho 

identifikační karty. Když je spojení ustanoveno, stáhne se ActiveX prvek do voličova 

počítače. Autentizovaný volič si pak může prohlídnout seznam oprávněných voličů a následně 

možnost provést svou volbu. V případě, že tak volič vykoná, aplikace ji zašifruje pomocí 

veřejného klíče sčítacího serveru, který je integrován ve volební aplikaci. Spolu s hlasem 

voliče se zašifruje náhodné číslo – podobně, jak to bylo v systému SERVE. Zašifrovaný 

volební lístek (E-vote, také nazýván Encrypted vote) představuje vnitřní obálku hlasovacího 

lístku. Tento zašifrovaný volební lístek se následně podepíše elektronickým podpisem (Digital 

signature) pomocí podpisového certifikátu, který je součástí voličové identifikační karty. 

Elektronický podpis tedy představuje vnější obálku hlasovacího lístku. Zašifrovaný a 

podepsaný hlas pošle volební aplikace volebnímu serveru. 

Zmíněný princip (5, s. 41 – 44) použití vnitřní a vnější obálky je znázorněn na 

následujícím obrázku. 

 

Obrázek 2 Použití dvou obálek 

ESTONIAN NATIONAL ELECTORAL COMMITTEE. E-Voting System: General Overview. Tallin, 2010. 

Dostupné z: http://www.vvk.ee/public/dok/General_Description_E-Voting_2010.pdf 
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2.1.2. Volební server  

Volební server je webový server a je to jediný server v rámci centrálního systému, který je 

přímo přístupný z Internetu. Volební server komunikuje s volební aplikací a s úložním 

serverem. Pro svou práci používá seznam oprávněných voličů a seznam kandidátů voleb. Má 

na starosti autentizaci voliče (ověřuje právo volit s pomocí seznamu oprávněných voličů). 

Když je autentizace neúspěšná, doručí voliči upozornění, v opačném případě posílá na úložní 

server dotaz, jestli již volič provedl volbu. Odpověď na dotaz je přeposlána voliči a v případě, 

že volič již volil, je mu umožněno provést volbu znovu. Volební server zobrazuje voliči 

kandidáty voleb, přijímá zašifrované a elektronicky podepsané hlasovací lístky a ověřuje jich 

formální správnost. Volební server také ověřuje, jestli identifikace voliče, kterou mu poskytne 

elektronický podpis z hlasovacího lístku, odpovídá identifikaci vlastníka spojení, které má 

vytvořené s voličem. V případě pozitivního ověření přepošle elektronický hlasovací lístek na 

úložní server. Po dokončení hlasování server ukončuje veškerou komunikaci. 

2.1.3. Úložní server  

Úložní server je server, který je umístěn za firewallem ve vnitřní síti centrálního systému a 

komunikuje s volebním serverem. Pro svou práci používá seznam oprávněných voličů. 

První úlohou úložního serveru, po tom co přijme od volebního serveru hlasovací 

lístek, je ověření platnosti certifikátu voliče, kterému patří tento hlasovací lístek, a tedy se 

pokouší provést volbu. Když je certifikát neplatný (nebo když volič nemá právo volit), volič 

není oprávněn vykonat volbu.  

Pro tento účel komunikuje úložní server s dedikovaným serverem, který zjišťuje 

platnost certifikátů. Je to jediný server, který je potřebný v procesu elektronických voleb a 

není součástí centrálního systému. Je pod správou AS Sertifitseerimiskeskus (Estonská 

primární certifikační autorita
5
) a poskytuje tuto základní službu ověření prostřednictvím 

protokolu OCSP6 (Online Certificate Status Protocol) (více v [1]). 

V případě, že se voličovi podařilo hlasovat úspěšně, pošle úložní server potvrzení 

Response volebnímu serveru, tato zpráva je také doručena voliči. Response je textový soubor, 

který obsahuje informaci o přijetí hlasovacího lístku. Nakonec je přijatý zašifrovaný a 

                                                 

5
 Certifikační autorita vystupuje při komunikaci dvou subjektů jako třetí nezávislý důvěryhodný objekt, který 

vydává certifikáty. CA zaručuje, že deklarovaný veřejný klíč přísluší danému subjektu a potvrzuje planost 

vydaného certifikátu. 
6
 OCSP (Online Certificate Status Protocol) je schéma pro udržení bezpečnosti serveru a ostatních síťových 

zdrojů. Shromažďuje informace o stavech certifikátů. 
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podepsaný hlasovací lístek uložen s voličovými identifikačními údaji PIC (Personal 

Identification Code) do logovacího souboru LOG1 (logovací soubory LOG se používají pro 

logování jednotlivých hlasovacích lístků v různých stádiích jejich putování volebním 

systémem a jsou podrobněji popsány při definici komponenty management klíčů).  

Po ukončení možnosti elektronického hlasování, se hlasovací lístky seřadí podle data 

přijetí a provede se kontrola na dvojité hlasy, jsou tedy odstraněny duplicitní hlasovací lístky 

(v případě, že volič volil vícekrát, započte se jenom poslední správně provedená volba a 

ostatní se zneplatní) a zruší se volební lístky od neoprávněných voličů. Seřazení hlasů 

zajišťuje ponechání poslední správně provedené volby. V případě zrušení nějakého 

hlasovacího lístku je zaznamenaná tato akce do logovacího souboru LOG2 spolu s důvodem 

zrušení daného hlasu.  

 Nakonec oddělí úložní server vnitřní a vnější obálku hlasovacího lístku (tedy 

identifikace voliče v podobě elektronického podpisu je oddělena od zašifrovaného hlasu 

voliče). Elektronické podpisy jsou uloženy odděleně bez obsahu (E-Voter lists). Volební hlasy 

jsou přeneseny do sčítací aplikace off-line na externím médiu (Votes), např. DVD. Každý 

volební okres má přiděleno jedno externí médium. Všechny volební zašifrované lístky, které 

se pronáší do sčítací aplikace, jsou uloženy do logovacího souboru LOG3. 

Seřazení a rušení hlasů je znázorněno na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 3 Seřazení a rušení hlasů 

ESTONIAN NATIONAL ELECTORAL COMMITTEE. E-Voting System: General Overview. Tallin, 2010. 

Dostupné z: http://www.vvk.ee/public/dok/General_Description_E-Voting_2010.pdf 
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2.1.4. Sčítací aplikace  

Sčítací aplikace je pro dosažení vyšší bezpečnosti off-line komponentou (oddělením od sítě se 

snižuje riziko potenciálního útoku nejenom z externích, ale i z interních sítí). Data, která jsou 

zpracovávaná sčítací aplikací, se doručí na off-line fyzickém úložním médiu. Aplikace 

používá seznam kandidátů voleb, který je uložen v její lokální databázi. 

Sčítací aplikaci jsou na začátku její práce předány zašifrované hlasy, které jsou 

zbaveny elektronického podpisu. Tím se zajišťuje anonymita při sčítání hlasů (komponenta 

nepozná spojení mezi voličem a jeho volbou). Volební hlasy jsou již seřazeny úložním 

serverem. Pro dešifrování hlasů se používá privátní klíč volebního systému. Tento privátní 

klíč (je možné, že privátních klíčů je generováno a použito víc) se aktivuje určenými manažeři 

pro správu klíčů (také nazývaných Vote counters) podle metodik managementu klíčů. Sčítací 

aplikace dále ověří, jestli formát dešifrovaného volebního lístku odpovídá pravidlům voleb. 

Neakceptovatelné volební lístky jsou uloženy do logovacího souboru LOG4 a nejsou do 

sčítání zahrnuty. Dešifrované hlasy aplikace porovná vůči seznamu kandidátů (Candidate list) 

a ověří, zda je možné pro daného kandidáta hlasovat (tedy jestli zvolený kandidát patří do 

volebního okrsku příslušnému danému voliči). V případě, že bylo hlasováno pro kandidáta, 

který není na daném seznamu kandidátů, se tento volební lístek také neakceptuje a je uložen 

do logovacího souboru LOG4. 

Výstupem procesu této komponenty je výsledek sečtení správně podaných hlasovacích 

lístků elektronických voleb (E-voting results), který je předán do běžného papírového 

hlasování. Všechny volební lístky, které byly započteny, jsou uloženy do logovacího souboru 

LOG5. Výsledky elektronického hlasování se berou v potaz spolu s výsledky papírového 

hlasování a jejich spojením se dosáhne celkového výsledků voleb (jestli volič provedl 

elektronickou volbu i papírovou volbu, započítá se jenom jeho hlas, který odevzdal klasickým 

papírovým způsobem). 

Je žádoucí, aby fáze sčítání hlasů byla opakovatelná. Provádí se opakovaná ověření 

sčítání hlasů na různých hardwarech, pro zajištění celkové bezchybnosti výsledku sčítání 

volebních lístků. 

 

Sčítací aplikaci, její procesy a komponenty, které potřebuje k výkonu své činnosti, 

znázorňuje následující obrázek. 
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Obrázek 4 Sčítací fáze 

ESTONIAN NATIONAL ELECTORAL COMMITTEE. E-Voting System: General Overview. Tallin, 2010. 

Dostupné z: http://www.vvk.ee/public/dok/General_Description_E-Voting_2010.pdf 

2.1.5. Management klíčů  

Management klíčů volebního systému je speciální komponenta, která nepřichází do styku 

s elektronickými volebními lístky ani s voličskými identifikátory. Má však úplně jiný význam 

– a to dokonale zabezpečit tyto citlivé údaje.  

Jednou z prvních částí ve volebním procese je vygenerování páru klíčů pro volební 

systém EstEVS. Ty se generují v bezpečnostním module HSM
7
 tak, že privátní klíč nikdy 

neopustí tento modul. Veřejný klíč se integruje do volební aplikace a používá se na 

zašifrování každého volebního lístku voliče. Soukromý klíč z páru je uložen pro použití 

sčítací aplikace a slouží pro dešifrování přijatých hlasovacích lístků.  

Maximální důležitost v rámci managementu klíčů se klade na použití právě tohoto 

soukromého klíče, a to, aby byl použitelný jenom sčítací aplikací a jenom v určený čas v den 

voleb, případně v průběhu potřebného přepočítání hlasů. Když uplyne doba pro podávání 

stížností, soukromý klíč i všechny jeho zálohy se zničí (zničení soukromého klíče je velmi 

                                                 

7
 HSM (Hardware Security Module – hardwarový bezpečnostní modul) je zaměřen na správu klíčů a zrychlení 

kryptografických procesů z hlediska elektronických podpisů. 
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vhodný způsob, jak znemožnit přístup k zašifrovaným datům a také k případným zálohám 

těchto citlivých dat a to poměrně rychle). 

Generování páru klíčů a použití soukromého klíče volebního sytému, je 

v zodpovědnosti odpovědných manažerů pro správu klíčů. V procesu volebního systému jich 

je několik. Je určeno 7 privilegovaných členů z Národní volební komise, ze kterých alespoň 4 

musí být přítomných při provádění takových operacích v rámci procesu elektronických voleb, 

které jsou definované jako kritické z hlediska bezpečnosti. Manažeři pro správu klíčů mají 

PIN kód pro to, aby se mohli autentizovat v případě potřeby práce s HSM. 

 

Důvod, proč se klade důležitost na zabezpečení privátního klíče je ta, že je vystaven 

hlavně následujícím dvěma bezpečnostním hrozbám.  

První je kompromitace klíče (klíč se stane známý veřejnosti – neoprávněným osobám 

pro znalost této informace). Naplnění hrozby by mohlo znamenat pro neoprávněné subjekty, 

které by měli přístup k elektronicky podepsaným hlasovacím lístkům, zjištění, kdo za koho 

volil, což by znamenalo nedodržení jedné z hlavních myšlenek voleb, kterou je tajnost 

voličovy volby.  

Druhou hrozbou je poškození privátního klíče (nemožnost jeho dalšího použití). 

V tomto případě nastává neschopnost dešifrování elektronicky podepsaných volebních lístků 

a tedy nemožnost určení výsledků voleb. Z toho plyne potřeba zálohování privátního klíče, 

aby v případě ztráty nebo technického selhání, byl k dispozici záložní klíč. 

Soukromí a utajení voliče a jeho volby může být ohroženo v případě výskytu 

následujících dvou bezpečnostních hrozeb najednou  

- přístup neoprávněné osoby k soukromému klíči volebního systému,  

- přístup neoprávněné osoby k elektronicky podepsaným hlasům uloženým v systému.  

Ačkoli jsou tyto hlasy a tento klíč uloženy odděleně, představuje tato kombinace 

bezpečnostních hrozeb bezpečnostní riziko. Jedinečný privátní klíč je pravděpodobněji 

mnohem jednodušší ochránit než množství elektronických volebních lístků, které se přenáší 

z volební aplikace přes volební server až do sčítací aplikace. Z toho plyne, že zajištění 

bezpečnosti se zaměřuje prvotně na management klíčů. 

2.1.6. Auditing  

Tato komponenta má také speciální význam a také nepřichází přímo do styku s citlivými 

informacemi (myšleno s volebními hlasy a identifikačními údaji o voličích) v rámci 



19 

 

centrálního systému. Slouží v podstatě na kontrolu toho, jestli centrální systém EstEVS 

funguje tak, jak je od něj požadováno. 

Zaznamenává (loguje) důležité informace v rámci centrálního systému do několika 

různých auditních souborů, které vznikají v různých stavech volebního procesu. Je stanovena 

privilegovaná volební komise, která má právo řešit případné stížnosti nebo spory a nahlížet do 

souborů, ve kterých se provádí logování. Na rozdíl od projektu SERVE stojí tato komponenta 

topologicky mimo centrální systém. 

 

Existuje pět různých souborů, do kterých auditní aplikace zapisuje informace v různých 

stádiích putování volebních lístků volebním systémem spolu s časovým razítkem
8
 

vytvořeného logu. Soubory určené pro logování a pro následný audit jsou následující: 

 

1. Soubor LOG1 slouží pro logování přijatých volebních lístků od volebního serveru, 

spolu s identifikátorem voliče. 

2. Zrušené volební lístky spolu s identifikátorem voliče a důvodem zrušení se ukládají do 

souboru LOG2.  

3. Volební lístky odeslané do sčítací aplikace spolu s identifikátorem voliče se logují do 

souboru LOG3. 

4. Neplatné volební lístky se logují do souboru LOG4.  

5. A volební lístky, které byly započteny, se logují do souboru LOG5. 

 

Do každého souboru se ukládají volební lístky a jiná data podle stavu, v jakém se 

nacházejí. Je potřebné upozornit, že volební lístky se tam neukládají přímo, ale v zahašované 

podobě. Důvodem je zvýšení bezpečnosti. Haš zašifrovaného volebního lístku (v případě, že 

je použit dostatečně bezpečný hašovací algoritmus) nám zaručuje, že ani privilegovaná osoba 

s právem nahlížení do auditních souborů by se neměla dozvědět, jak daný volič hlasoval i 

kdyby měla privátní klíč systému, protože nelze jednoduše odvodit originální hodnotu z její 

haše.  

Auditní aplikace nám tedy umožňuje zjistit životní proces každého odevzdaného hlasu a 

dává komplexní nástroj pro řešení většiny sporů ohledně odevzdaných hlasů.  

Existují následující možnosti stavu voličova hlasu. Hlas je přijat do úložního serveru a 

tedy zapsán do souboru LOG1. Pak je hlas úložním serverem buď zrušen (z důvodu duplicity) 

                                                 

8
 Časové razítko je sekvence znaků identifikujících, kdy nastala daná událost. 
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a zapsán v LOG2 nebo je přenesen do sčítací aplikace a zapsán v LOG3. V sčítací aplikaci je 

hlas buď zneplatněn a zapsán v souboru LOG4 nebo je platný, zahrnutý do sčítání hlasů a 

zapsán v souboru LOG5. V rámci auditingu je tedy možné provést kontrolu na integritu 

logovacích souborů a to například tak, že každý auditní záznam v souboru LOG1 má 

odpovídající položku právě v jednom ze souborů LOG2 nebo v LOG3 a naopak (protože 

každý volební hlas který byl přijat, byl buď duplicitní a byl zrušen nebo byl jedinečný a byl 

přesunut pro sčítání do sčítací aplikace). Každý auditní záznam v souboru LOG3 má 

odpovídající záznam v právě v jednom ze souborů LOG4 nebo LOG5 a naopak (protože 

každý hlas je sčítací aplikací označen buď za platný a je započten, nebo za neplatný). Dále, 

každý záznam v LOG4 a LOG5 má odpovídající elektronický podpis, uložen v úložním 

serveru, který jej získal oddělením vnitřní a vnější obálky. Také lze zkontrolovat, že počet 

hlasů, které se spočetli, je roven počtu řádků v souboru LOG5, a že záznamy ze souboru 

LOG2 spolu se záznamy ze souborů LOG4 a LOG5 jsou právě všechny záznamy v souboru 

LOG1.   
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3. Analýza bezpečnosti systému SERVE a EstEVS - útoky 

Následuje analýza systému SERVE a volebního systému v Estonsku z bezpečnostního 

hlediska. Analýza těchto dvou systémů z různých zdrojů odkryla možnosti hlubšího 

posouzení jejich zranitelností. Zde jsou popsány útoky, které by bylo možné provést na 

jednotlivé komponenty v systémech. 

3.1. Útoky na volební aplikaci 

V rámci systému SERVE má volič povinnost se před provedením volby zaregistrovat (při této 

příležitosti je voličovi přiděleno identifikační číslo a PIN). Zde vidíme rozdíl s Estonským 

volebním systémem, ve kterém díky PKI není nutná registrační fáze. 

Zkusme se podívat na bezpečnost. Proč by například nemohl útočník pomocí MITM
9
 

útoku komunikovat s voličem tak, aby si myslel, že se doopravdy zaregistroval (registrační 

proces by z pohledu voliče byl nezměněn, volič by dostal nějaký PIN kód a byl by 

informován, že byl úspěšně zaregistrován)? Při konstrukci systému SERVE by to šlo provést, 

neboť při registračním procesu by mohl tímto útokem odposlechnout voličovy přihlašovací 

údaje a odvolit tak za něj.  

MITM útok by se dal také provést na spojení mezi volební aplikací a volebním 

serverem s cílem změnit voličův hlas. Kdyby útočník vystupoval jako prostředník mezi 

volební aplikací a volebním serverem, tak by přes něj procházela veškerá komunikace, 

například přihlašovací údaje voliče, zašifrovaný volební lístek. Útočník by tak mohl tuto 

komunikaci číst a pozměňovat. V případě systémů SERVE i EstEVS se posílá voličovi 

Response, která mu, když se podaří hlasovat úspěšně, sdělí, že jeho hlas byl přijat volebním 

systémem. Tuto Response by musel útočník doručit voličovi, aby snížil pravděpodobnost 

odhalení tohoto útoku voličem. Když má volič podezření, že něco není v pořádku, mohl by o 

tom informovat příslušné úřady, které by mohly proces voleb zastavit.  

Výše jsme již uvedli, že v systému SERVE a EstEVS se šifrování a autentizace se 

provádí prostřednictvím SSL protokolu, který zabezpečuje HTTP
10

 komunikaci mezi volební 

aplikaci (klient) a volebním serverem. 

                                                 

9
 MITM (Man in the Middle) je útok, jehož podstatou je snaha útočníka přesměrovat přenos dat mezi účastníky 

daného spojení tak, aby tato data procházela přes něj. 
10

 Hypertext transfer Protocol je protokol aplikační vrstvy pro přenos internetových stránek. 
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Na které místo by se asi dalo zaútočit při používání tohoto protokolu? Pokud je již 

spojení mezi klientem (útočník chce přesvědčit klienta, že komunikuje s daným serverem) a 

serverem navázáno, certifikáty jsou vyměněny a data se šifrují, je pozdě. Vhodný čas pro útok 

je před uskutečněním tohoto spojení.  

Kdyby se útočníkovi podařilo podvrhnout svůj certifikát klientovi tak, aby si myslel, že 

to je autentický certifikát daného serveru, měl by pravděpodobně vyhráno, protože útočník by 

věděl, kterým algoritmem klient šifruje posílaná data (ten je ustanoven při zahajování SSL 

spojení) a měl by privátní klíč, kterým by dešifroval data, jež klient zašifroval útočníkovým 

veřejným klíčem VKU. 

 

Obrázek 5 MITM Volební aplikace 

Toto je další možnost, jak provést MITM útok při použití HTTPS
11

 v případě, když se 

klient (oběť) i útočník nachází ve stejné lokální síti (například když by chtěl volit nějaký 

zaměstnanec ve firmě, kde by byl počítač, použitý pro provedení volby, připojen do lokální 

sítě této společnosti – útočník přítomen v dané lokální síti by mohl být například kolega nebo 

IT administrátor této společnosti). Použijme označení uzlů A – klient (oběť) a B – server, jako 

strany, které chtějí spolu komunikovat pomocí HTTPS protokolu. Nechť je strana B lokální 

gateway
12

 nebo lokální DNS
13

 server (tyto servery jsou komunikovány v případě potřeby 

komunikace přes Internet) – pro názornost si vyberme, že strana B bude DNS server. Útočník 

                                                 

11
 Hypertext transfer Protocol Secure je zabezpečená verze HTTP protokolu (zabezpečením se myslí šifrování 

přenášených dat pomocí protokolu SSL). 
12

 Gateway (brána) je aktivní síťové zařízení, které spojuje sítě – při komunikaci mezi sítěmi je provoz směrován 

přes ni. 
13

 Domain Name System je hierarchický systém doménových jmen. Jeho hlavním úkolem jsou vzájemné 

převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. 
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U se snaží posílat ARP
14

 reply pakety straně A, aby si zapsala do své cache, že to správné 

propojení je – IP adresa uzlu B souvisí s MAC adresou
15

 uzlu U (to by šlo například použitím 

arpspoof nástroje).  

 

Obrázek 6 ARP cache poisoning Volební aplikace 

 

Získání podobného postavení v lokální síti by útočník mohl také docílit pomocí například 

techniky Port stealing
16

. Teď potřebuje útočník samozřejmě odchytit ten správný moment – 

zahajování HTTPS spojení. Logicky tedy plyne, že bude odposlouchávat dotazy na DNS 

server (když bude chtít uzel A komunikovat pomocí protokolu HTTP, zadá internetovou 

stránku do prohlížeče, pošle se dotaz na DNS server, který přeloží tuto adresu na IP adresu – 

DNS server je při zahajování takového HTTP spojení určitě kontaktován) – to lze provést 

například pomocí dnsspoof nástroje. Dále by útočník narazil na problém s certifikáty. 

Potřebuje totiž nějaký mít a podstrčit ho uzlu A při zahajování SSL spojení – tu by mohl 

pomoci například webmitm nástroj. Ten může pomoci při odposlouchávání HTTPS spojení a 

řízení komunikace s klientem. Ještě by útočník potřeboval komunikaci od uzlu A odchytit a 

pak ji číst – zachytit a uložit by ji mohl například tcpdump nástroj. Teď by mu stačilo jenom 

použít například ssldump pro analyzování, certifikát z webmitm použít pro dešifrování 

zachycené šifrované komunikace a vyextrahovat potřebná data – například přihlašovací 

uživatelské jméno a heslo. 

Když by se útočník a uzel A nacházeli v jiné síti, tak bychom nemohli použít ARP 

cache poisoning. Existuje několik sofistikovaných technik na to, jak ale docílit analogického 

                                                 

14
 Adress Resolution Protocol je protokol, který se stará o překlad IP adresy na MAC adresu. 

15
 MAC adresa – identifikátor zařízení v rámci informačních sítí. Označením MAC se v praxi často myslí MAC 

adresa. 
16

 Port Stealing útok je založený na faktu, že switch, který pracuje na linkové vrstvě, a tedy adresuje uzly pomocí 

MAC adres, si ukládá MAC adresy s příslušným portem v CAM tabulce (Content Addressable Memory table). 

Aktualizace CAM tabulky nastává při přijímání paketů.  
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důsledku, jako při použití ARP útoku – například kdyby získal útočník přístup k směrovači
17

, 

mohl by tam přímo změnit konfiguraci a zapnout statické směrování. 

MITM útok by se dal inicializovat například i pomocí ICMP
18

 redirecting útoku. Kdyby 

totiž pomoci ICMP Redirect paketu útočník nastavil oběti, že k serveru (například již zmíněný 

DNS) vede nejkratší cesta přes něj (útočníka), a serveru by nastavil, že nejkratší cesta od 

serveru k oběti vede přes útočníka, tak by veškerá komunikace šla přes útočníka. 

 

Obrázek 7 ICMP redirecting Volební aplikace 

DHCP
19

 spoofing je další z MITM technik, pomocí které útočník nastaví oběti jako například 

DNS server sebe, čímž si zajistí, že veškerá komunikace oběti s Internetem bude probíhat skrz 

útočníka.  

                                                 

17
 Směrovač (router) je aktivní síťové zařízení, které spojuje sítě a při komunikaci mezi sítěmi se přes něj 

přenášejí data. 
18

 Internet Control Message Protocol je protokol, který primárně neslouží k přenášení dat, ale k přenášení 

informací o chybách, upozorněních a jiné. 
19

 Dynamic Host Configuration Protocol je protokol, který je určený k dynamickému přidělování síťových 

parametrů (zejména IP adres) koncovým zařízením. 
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Obrázek 8 DHCP spoofing Volební aplikace 

 

Existuje jedno opatření (viz sekce Logování a Audit), díky kterému by mohl volič zjistit, zda 

jeho jméno figuruje na seznamu voličů (kteří volbu provedli) na úložním serveru nebo i na 

sčítacím serveru. Ale zase, kdyby útočník volební hlas pozměnil, volič by na to nepřišel, 

protože jeho jméno by figurovalo na seznamech, volič by se mohl dozvědět, že něco není 

v pořádku, jen kdyby útočník hlas pozdržel a neposlal dále. I kdyby se zjistilo, že takový útok 

byl proveden, volby by se museli zrušit a systém by se nemohl považovat za adekvátní 

náhradu papírového volebního systému. 

 V systému SERVE se zasílané zašifrované volební lístky nepodepisují, takže tento 

útok by se dal pravděpodobně provést.  

 V EstEVS se zašifrované volební lístky podepisují, takže útočník by musel najít 

způsob, jak získat přístup k privátním klíčům voličů (k dostatečnému množství, aby tím mohl 

ovlivnit výsledek voleb). Když si ale uvědomíme, že volební server v EstEVS si ověřuje na 

přijatém podepsaném volebním lístku od voliče, že ten, kdo podepsal hlas je ten samý, kdo 

vytvořil spojení, jinak volební lístek nepřijme, tak tento útok by byl asi těžko proveditelný. 

Na spojení mezi volební aplikací a volebním serverem by se dal provést MITM útok 

s cílem odepřít voličovi právo volit – a to tak, aby se volič místo na volební server připojil na 

nějaký podvrhnutý server a přitom si myslel, že je vše v pořádku, a že je připojen na ten 

správný server. 
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V případě systémů SERVE i EstEVS se posílá voličovi Response, když se mu podaří 

hlasovat úspěšně, že jeho hlas byl přijat volebním systémem – útočník potřebuje tuto 

Response vygenerovat, tak jak to bylo při útoku na změnu voličova hlasu. 

Útočník by tedy mohl nastavit podvržený volební server tak, aby když volič provede 

svou volbu, aby mu poslal ActiveX kód který by vytvořil falešnou Response zprávu, aby si 

volič myslel, že svou volbu provedl úspěšně. 

Pro SERVE i EstEVS je způsob provedení tohoto útoku založen na podobném principu. 

Zaprvé útočník musí docílit toho, aby se volební aplikace voliče připojila na jeho server místo 

volebního serveru. Na to by útočník například potřeboval nějaký malware
20

, který by pak 

potřeboval doručit na volební aplikaci (například, že by si ho volič stáhnul z Internetu – 

kdyby byl malware jako trojský kůň, tak by se například tvářil jako neškodná aplikace, ale na 

pozadí by mohl provést nežádoucí činnost – například by pomohl k připojení na útočníkův 

server). Útočník by pro tento účel mohl využít techniku phishing
21

, kde by mohl poslat 

voličům nějaký e-mail (předstíral by, že e-mail byl zaslán například od volební komise nebo 

by se mohl vydávat za primátora, který navádí voliče volit) s odkazem na stránku obsahující 

malware.  

Dále by potřeboval upravit seznamy voličů na serverech volebního systému tak, aby 

tam figurovali jména voličů, na což by byl potřebný zase nějaký malware.  

3.2. Útoky na volební server 

Kdyby útočník mohl zahltit webový volební server pomocí DoS, mohl by ho vyřadit 

z provozu a znemožnit tak voličům vykonání volby.  

Prvním možným způsobem pro provedení útoku takového typu je zahlcení síťového 

připojení cílového webového serveru různými daty, jež by zablokovaly síť, a oprávnění voliči 

by nemohli provést svou volbu, protože by se jejich spojení nedostalo přes zahlcenou síť. 

V případě systému SERVE je tato možnost útoku pravděpodobná. Zranitelností pro 

provedení tohoto útoku jsou webové stránky systému, protože kdyby útočník zahltil jejich 

síťové připojení DoS útokem, oprávnění voliči by nemohli pomocí systému SERVE volit. 

Odolnost webových stránek vůči zahlcení sítě je určena hlavně jejich propustností. Například 

webová stránka s propustností 1Gbps by měla odolat 1Gbps DoS útoku. V bezpečnostní 

                                                 

20
 Malware je hrozba, která se snaží využít různých zranitelných míst v rámci informačních systémů. 

21
 Phishing je technika používaná k získávání citlivých údajů, například hesel nebo čísel platebních karet. 

K nalákání důvěřivé komunikace předstírá, že pochází z populárních sociálních sítí (například facebook), 

aukčních webů, on-line platebních portálů nebo od IT administrátorů. 
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analýze (8, s. 19) se uvádí, že byly pozorovány i 150 Gbps DoS útoky, což by mohlo 

pravděpodobně ohrozit dostupnost systému SERVE. 

Druhou možností je, že by útočník zahltil přímo výpočetní zdroje webového serveru 

nějakými nepotřebnými úlohami a držel by ho zaneprázdněn, že by nedokázal odpovídat na 

žádosti o připojení oprávněných voličů. Tento útok se dá provést různými způsoby. SERVE 

například používá webové stránky komunikující SSL protokolem a SSL je snadno podléhající 

DoS útoku. Útočník by mohl například posílat mnoho žádostí o SSL spojení, což znamená pro 

webový server, příjemce těchto žádostí, provést pomalou kryptografickou operaci (typicky 

počítání s RSA privátním klíčem
22

) pro každou žádost o nové spojení. Pro ilustraci si 

vezměme následující úvahu. Dnešní moderní počítače mohou vygenerovat přibližně 100 

nových spojení za sekundu a hardwarově toto číslo lze zvednou na tisíce takových spojení za 

sekundu. Pro porovnání, webové stránky internetového bankovnictví zvládnou v dnešní době 

15000 nových SSL spojení za sekundu. Takže kdyby se útočníkovi podařilo vygenerovat 

500000 nových SSL spojení za sekundu (lze předpokládat, že by se útočníkovi podařilo 

vytvořit s přibližně 10000 zombie počítači botnet a každý počítač by mohl vygenerovat 

nových 50 spojení za sekundu), tak by mohl zahltit webové stránky 10 až 100 krát více 

žádostmi, než by byly schopny zvládnout. Proti takovým DoS útokům je velmi náročné se 

bránit, nebo nějak snížit potenciální riziko útoku. Kdyby útočník například vyřadil z provozu 

síťové služby v jisté demografické oblasti, která je známá svými volebními preferencemi, 

mohl by tak ovlivnit celkový výsledek voleb. Voliči v rámci systému SERVE mohou volit 30 

dní před dnem voleb, takže například kdyby voliči využili tohoto poměrně většího časového 

rámce pro provedení volby a nenechávali by si volbu na poslední dny, tak by se dal následek 

DoS útoku trochu zmírnit. 

DoS útok by mohl být proveden pomocí ARP cache poisoningu. Když chce volební 

server komunikovat s voličem (tedy přes Internet), tak ví, že musí komunikovat přes gateway. 

Zná sice její IP adresu, ale musí si zjistit její linkovou adresu. Takže útočník by mohl posílat 

falešné ARP reply pakety, kde by uváděl, že linková adresa gateway je například nějaká 

neexistující adresa. Pak volební server, v domnění, že posílá pakety na gateway, by je posílal 

na neexistující linkovou adresu a nikdo by mu tedy neodpověděl. 

Dle Estonské volební legislativy je délka průběhu elektronických voleb stanovena na 7 

dní moci (rozdíl oproti projektu SERVE – 30 dní – je celkem velký). To může být potenciálně 

                                                 

22
 Vytvoření asymetrického klíče je výpočetně velmi náročná operace, přičemž náročnost exponenciálně 

stoupá s jeho délkou [3]. 
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dostatečně dlouhá doba, aby si každý volič mohl najít čas provést elektronickou volbu. Na 

druhé straně, kdyby v průběhu těchto sedmi dní nastal DoS útok například na volební server, 

takže by voliči nemohli provést svou volbu, neboť by byl nedostupný, a tento dopad by nešel 

odstranit po dobu například několik desítek hodin, tak by to docela mohlo omezit časové 

možnosti voličů, kteří ještě nevykonali svou volbu a voliči, kteří možná chtěli volit, již 

nebudou chtít nebo moci. 

3.3. Útoky na úložní server 

Zabývejme se takovým útokem, kde by se útočníkovi podařilo docílit toho, že by oprávněné 

osoby k volbě mohly volit vícekrát a jejich hlas by byl pokaždé započten. 

V systému SERVE není možné, aby osoba, oprávněna k volbě, mohla provést volbu 

více než jedenkrát. Úložní server rozhoduje o voličovém právu přístupu a právu k vykonání 

volby, tedy jestli je volič registrován a jestli ještě neprovedl úspěšnou volbu na základě 

seznamu identifikačních údajů voličů, kteří již volbu provedli, který si tato komponenta 

udržuje aktuální v průběhu celého trvání elektronických voleb. Útok by se tedy mohl provést 

na funkčnost úložního serveru s cílem umožnění opakované volby pro oprávněné voliče 

pomocí nějakého malware, který by musel mít a který by musel na tento server dostat 

(protože systém SERVE nepočítá s možností dvojí volby, chybí fáze kontroly na dvojí hlasy, 

takže všechny přijaté hlasy by se započetli). 

V EstEVS se po ukončení možnosti elektronického hlasování hlasovací lístky seřadí 

podle data přijetí a provede se kontrola na dvojité hlasy, jsou tedy odstraněny duplicitní 

hlasovací lístky (v případě, že volič volil vícekrát, započte se jenom poslední správně 

provedená volba a ostatní se zneplatní) a zruší se volební lístky od neoprávněných voličů. 

Seřazení hlasů zajišťuje ponechání poslední správně provedené volby. V případě zrušení 

nějakého hlasovacího lístku je tato akce zaznamenaná do logovacího souboru LOG2 spolu 

s důvodem zrušení daného hlasu. V tomto případě by se dal provést útok takovým způsobem, 

že útočník by propašoval na úložní server malware, který by narušil proces kontroly na 

dvojité hlasy. Tedy do sčítací fáze by se zahrnuly všechny platně odevzdané lístky. Navíc by 

musel tento malware poupravit seznam voličů, kteří provedli volbu, aby se snížila 

pravděpodobnost odhalení toho, že někteří voliči volili vícekrát. V EstEVS dále není 

udržována informace (neloguje se to žádným způsobem), jestli volič provedl opakovanou 

volbu a ani žádná další kontrola, která by ověřila, jestli počet voličů, kteří provedli volbu je 

roven počtu přijatých hlasů.  



29 

 

 

Teď si přibližme útok, kde by útočníkův cíl bylo to, že by neoprávněné osoby k volbě 

mohli volit a jejich hlas by byl započten. Musela by se tímto útokem obejít kontrola, jestli má 

volič právo volit a muselo by se zabránit, aby po vykonání této volby bylo voličovo jméno 

zaznamenáno na seznamu voličů, kteří provedli volbu. Útočník by tedy potřeboval nějaký 

malware, který by dokázal toto docílit. Dále by útočník potřeboval mít takový přístup 

k úložnímu serveru, že by na něj mohl utajeně dostat tento malware. Potřeboval by 

pravděpodobně pomoc alespoň jedné privilegované osoby, která má potřebný přístup 

k tomuto serveru (například developer nebo administrátor serveru) – „čím lepší malware, tím 

je potřebný menší fyzický přístup.“ Buď by mohl někoho podplatit, nebo by mu mohl vytvořit 

nějakou zranitelnost nebo by mohl být sám tou osobou nebo by mohl využít nezpůsobilost 

některé osoby (potřeba školení těchto osob).  

Pro systém SERVE by to bylo pravděpodobně proveditelné. Jak jsme se dozvěděli 

v kapitole 1.1.5, v systému se nevytváří žádné logy. Neexistovaly by tak žádné auditní 

záznamy, které by se mohly ověřit, že bylo přidáno několik nových hlasovacích lístků. Úložní 

server i jednotlivé sčítací servery si ukládají seznamy voličů, kteří volbu provedli. Tedy u 

přidání lístků by také útočník potřeboval mít přístup k seznamu voličů, kteří volili, aby 

samozřejmě (když útočník chce snížit pravděpodobnost odhalení tohoto útoku) seděl počet 

volebních lístků a počet voličů, kteří provedli volbu. V systému SERVE je toto jediná 

možnost kontroly hlasů. Takže pokud se takový útok útočníkovi podařil, nikdo by nemusel 

zjistit, že k němu došlo. 

Pro EstEVS by bylo nepravděpodobné, že by došlo k takovému útoku bez toho, aby se 

na to přišlo. Tento volební systém, jak jsme se dozvěděli v kapitole 2.1.6, má propracovaný 

auditní systém, který zvyšuje pravděpodobnost neporušení integrity v rámci procesů 

volebního systému, díky kterému by se tento útok mohl odhalit. 

 

Pro systém SERVE je možné využít následující zranitelnost v procesech úložního 

serveru také na útok, který by byl zaměřen na změnu volebních lístků (tímto útokem by se 

porušila i tajnost voleb). Protože po dešifrování přijatých dat se tato citlivá data (volební lístek 

a identifikační údaje voliče) nachází po krátkou dobu na úložním serveru v nezabezpečeném 

formátu, až dokud server volební lístek znova nezašifruje pomocí privátního klíče příslušného 

sčítacího serveru. Útočník by mohl tedy změnit tyto hlasovací lístky předtím, než se znova 

zašifrují nebo je smazat. Jak je zřejmé, tento útok by se dal aplikovat na mnoho volebních 
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lístků, takže by mohl mít dopad na celkový výsledek voleb. Tak jako při předchozím způsobu 

útoku by útočník potřeboval nějaký malware, který by dokázal toho docílit. Také by útočník 

potřeboval mít takový přístup k úložnímu serveru, že by na něj mohl utajeně dostat tento 

malware. Úložní server i jednotlivé sčítací servery si ukládají seznamy voličů, kteří volbu 

provedli, že u mazání lístků by také útočník potřeboval mít přístup k seznamu voličů, kteří 

volili, aby samozřejmě (když útoční chce snížit pravděpodobnost odhalení tohoto útoku) seděl 

počet volebních lístků a počet voličů, kteří provedli volbu. V systému SERVE je toto jediná 

možnost kontroly hlasů. 

Pro EstEVS by provést útok takovým způsobem nešlo, neboť lístky se nevyskytují 

v rámci volebního systému v nezašifrované podobě. V EstEVS se hlasovací lístky dešifrují až 

ve sčítací komponentě, která je umístěna off-line a tedy může mít úplně jiné zabezpečení, než 

úložní server. Útočník by se ale mohl zaměřit na to, že by si zjistil provázání mezi 

zašifrovanými volebními lístky a voličovými identifikátory (elektronickými podpisy), a tak by 

mohl smazat ty hlasy, které by chtěl smazat buď na základě identifikátorů voličů, nebo na 

základě zašifrovaných volebních lístků. Kdyby chtěl tyto lístky dešifrovat, musel by mít buď 

přístup k dešifrovacímu privátnímu klíči systému EstEVS, nebo by musel mít přístup 

k jednotlivým náhodným číslům, pomoci kterých se provádělo zašifrování jednotlivých 

volebních lístků – to číslo se náhodně generuje pro každého voliče osobitě. Takže by asi 

útočník potřeboval nějaký malware, který by dokázal odposlechnout ve volební aplikaci 

každého voliče, jaké číslo bylo při šifrování použito. 

V rámci EstEVS by se dalo zaútočit na volební a úložní server s cílem smazat nežádoucí 

volební lístky ještě předtím, než je úložní server od volebního přijme. V momentě přijetí se 

totiž zaznamená do souboru LOG1 informace o přijetí zašifrovaných volebních lístků spolu 

s identifikátorem voliče od volebního serveru. Útočník by ale zase potřeboval nějaký vhodný 

malware a přístup k těmto dvěma serverům. 

 

Pro systém SERVE je možné využít následující zranitelnost v procesu komunikace 

úložního a sčítacího serveru na útok, který by byl zaměřen na smazání nežádoucích volebních 

lístků. Protože úlohou každého sčítacího serveru je pravidelné připojování se zabezpečeným 

komunikačním kanálem k úložnímu serveru a následné dotazování se na seznam voličů a 

nové zašifrované volební lístky. Tato data jsou danému sčítacímu serveru po úspěšné 

autentizaci zaslána. Po přijetí dat sčítací server ověří jejich totožnost, potvrdí úložnímu 

serveru jejich příjem a ukončí s ním komunikaci. Co kdyby se stalo, že by se sčítací server 
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dotazoval úložního serveru na aktualizaci dat tak často, že by od něj dostal pouze jeden 

volební lístek a tedy i jméno toho jednoho voliče? Zajisté by nastala kompromitace tajnosti 

hlasu a nechtěné hlasy by tak mohl například smazat. Zase je ale potřebné, aby útočník smazal 

i voliče ze seznamu voličů. Jak již bylo výše uvedeno, útočník by pro tento útok potřeboval 

nějaký malware, který by dokázal toto docílit a také přístup k úložnímu serveru, aby na něj 

mohl utajeně dostat tento malware. 

Kdyby měl útočník přístup k náhodnému číslu voliče, pomocí kterého se zašifroval jeho 

volební lístek, tak z informací – zašifrovaný volební lístek a jméno voliče, by byl schopen 

zjistit, jak volič volil, tedy by byla porušena tajnost voleb. Protože když útočník ví, jaké jsou 

možnosti na volbu a zkusil by si je všechny zašifrovat pomocí veřejného klíče systému a 

pomocí daného náhodného čísla, tak by si to uměl (nebo dokázal) porovnat se zašifrovaným 

volebním lístkem voliče, který se posílá z úložního na sčítací server v rámci systému SERVE. 

V EstEVS komunikace mezi úložním a sčítacím serverem nehraje taktovou roli, neboť 

zašifrované hlasy se přenášejí do sčítací aplikace na off-line úložním médiu. 

3.4. Útoky na sčítací server 

V systému SERVE se nachází několik sčítacích serverů. Každý sčítací server přímo 

komunikuje s úložním serverem a přijímá od něj potřebná data (zašifrované volební lístky a 

seznamy voličů, kterým tyto volební lístky patří). Tedy útoky na tento server nebo toto 

spojení, jsou probírány v kapitole Útoky na úložní server.  

V rámci EstEVS je sčítací aplikace off-line komponentou. Data, která jsou 

zpracovávána sčítací aplikací, se doručí na off-line fyzickém úložním médiu. V rámci této 

aplikace neexistuje provázání, které by mohlo narušit tajnost voleb.  

Pro přidání volebních lístků útočník nepotřebuje elektronický podpis jednotlivých 

voličů. Potřebuje ale vytvořit tyto zašifrované volební lístky a pak je nějak dostat na to off-

line médium. V logovacím souboru LOG3 jsou uloženy zašifrované a podepsané volební 

lístky, které se doručují do sčítací aplikace spolu s identifikátorem voliče. Takže by volič 

musel zaútočit i na tento logovací soubor, který by poupravil tak (přidal zašifrované volební 

lístky a nějaké identifikátory voličů), aby z něj nešlo poznat, že přidal nějaké další volební 

lístky. Takže i kdyby útočník získal přístup k off-line úložnímu médiu a podařilo by se mu 

tam dostat zašifrované volební lístky, potřeboval by přístup i k logovacím souborům. Čím 

více komponent systému třeba do útoku zahrnout, tím by to mohlo znamenat menší šanci na 

úspěch. 
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4. Kryptografická analýza elektronických voleb v Norsku 

 

Táto kapitola tvoří základ této práce – analyzuje elektronický volební systém v Norsku, 

vychází z bezpečnostní analýzy [2] a má za cíl detailněji a srozumitelněji popsat její 

teoretický základ, objasnit nevysvětlené části této analýzy a dokázat vyslovená tvrzení.  

V této kapitole se nejdříve uvádí definice a tvrzení, které se budou využívat při 

popisování vlastností a dokazování bezpečnosti elektronického volebního systému v Norsku. 

Pak se detailně popisuje protokol elektronického volebního systému a analyzuje se bezpečnost 

tohoto protokolu. 

 

Norský elektronický volební systém byl již částečně použit při lokálních volbách v Norsku 

v roce 2011 a plánuje se plně využít v roce 2015. Norský elektronický systém povoluje 

možnost vícenásobné volby, kde se do finálního sečtení hlasů započítá poslední úspěšně 

provedená volba. Volič má také jednu možnost volit papírovým způsobem, kde provedení 

takové volby se bere jako konečné a započítá se jenom tato papírová volba, i když daný volič 

volil i jiným způsobem.  

 

Definice. Volební systém sestává ze subjektů – volič  , počítač   (je používán voličem  ) a 

4 infrastrukturní subjekty – úložní server  , generátor potvrzenek  , dešifrovací služba  , 

auditovací služba/auditor  . 

Subjekty volebního systému komunikují pomocí bezpečných autentizovaných kanálů.  

 

Definice. 

Bezpečnostní požadavek BP1: Volební lístek voliče   se započítá právě tehdy, když je to jím 

odevzdaný a potvrzený poslední lístek a započítá se v nezměněné podobě. 

Bezpečnostní požadavek BP2: Volební lístky odevzdané pomocí čestného počítače zůstanou 

v tajnosti23 – není odhalena souvislost voliče a jím odevzdaného hlasu (pro daného voliče není 

odhalen prvek24  ( ) nebo  ( ) ). 

                                                 

23
 Bezpečnost posílání potvrzenek prostřednictvím SMS kanálu není zahrnuta v rámci BP3. 

24
 Objasnění toho, jaký je prvek 

24
  ( ) a  ( ) , bude provedeno níže. 



33 

 

Bezpečnostní požadavek BP325: Volební systém je auditovatelný, tedy jestliže není 

zkorumpovaný
26

 žádný infrastrukturní subjekt, pak má auditor   k dispozici dostatek 

informací, aby označil volby za správné. 

 

Poznámka. Volby považujeme za bezpečné, jestli jsou naplněny požadavky BP1 až BP3.  

 

Definice. Volební lístek voliče je posloupnost (         ) identifikačních čísel kandidátů, 

které volič volil. Identifikační čísla kandidátů voleb tvoří množinu              , kde   je 

počet kandidátů, které je možno legitimně volit v daných volbách. Pro zjednodušení27 budeme 

brát, že volič může volit pouze jednoho kandidáta (   ); volební lístek budeme tedy 

označovat     .  

 

Volební systém pracuje s konečnou cyklickou grupou   prvočíselného řádu   s generátorem 

 . 

Každý volič obdrží před volbami (jinou cestou než pomocí počítače) množinu dvojic 

      {(   ( ))|    }, kde   je identifikační číslo kandidáta (jejich počet je  ) a ke 

každému identifikačnímu číslu kandidáta   dostane přiřazenou potvrzenku  ( ), kde 

potvrzenky k jednotlivým identifikačním číslům kandidátů jsou specifické pro každého voliče 

– volič   očekává, že když provede volbu  , tak pomocí SMS dostane přesně potvrzenku 

 ( ). Množinu všech možných potvrzenek označíme  . Označme   třídu pseudonáhodných 

funkcí    , a nechť            je pevně zvolená prostá funkce. 

Potvrzenky  ( ) se počítají následovně: Před volbami úložní server   s pomocí generátoru 

potvrzenek   pro každého voliče: 

- zvolí prvek   náhodně z množiny              , 

- zvolí funkci   náhodně z množiny pseudonáhodných funkcí  , tj.       , 

- ke každé možné volbě   (jejich počet pro každého voliče je  , protože je   kandidátů 

voleb) spočítají hodnotu potvrzenky  ( ) pomocí vztahu předpisem  ( )   ( ( ) ). 

 

Pro šifrování volebních lístků se používá ElGamal šifrovací schéma. Pro jeho přesnou 

definici, dokázání jeho bezpečnosti a další analýzu celkového volebního protokolu 

                                                 

25
 Tímto požadavkem se budeme zaobírat až po vysvětlení fungování celkového volebního systému. 

26
 Co to znamená zkorumpovanost jednotlivých subjektů, definujeme níže. 

27
 Toto zjednodušení má na volební proces čistě formální dopad. 
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potřebujeme znát pojmy jako je těžkost problému (předpokladu) diskrétního logaritmu a 

Diffie–Helmanových problémů.  

Pro definování zanedbatelné pravděpodobnosti, budeme potřebovat pojem 

bezpečnostní parametr, tedy prvek  . Tento prvek je svázán s výběrem grupy – prvočíslo   se 

totiž volí tak, že délka jeho binárního zápisu je | |     . 

 

Definice. Diffie–Helmanova (DH) výměna klíče je kryptografický protokol, který umožňuje 

dvěma (nebo více) zúčastněným stranám, které o sobě nemají žádnou znalost, společně 

vytvořit sdílený tajný klíč (tento klíč dále bývá používán při symetrickém šifrování). Protokol 

pro dvě zúčastněné strany  ,   zní následovně: 

1.   zvolí cyklickou multiplikativní grupu   prvočíselného řádu   s generátorem  ,  

zvolí náhodně     – soukromý klíč strany  , spočte            

2.    : (     ) 

3.   zvolí náhodně     – soukromý klíč strany  , spočte           ,  

spočte sdílený klíč            

4.    :   

5.   spočte sdílený klíč            

6.   i   používají při šifrování a dešifrování tento jimi dvěma sdílený klíč             . 

 

Poznámka.    (  )  (  )             díky asociativitě grupy  . 

 

Vidíme, že kdyby útočník odposlouchával komunikaci při DH výměně klíče, tak by mohl 

odchytit prvky (       ). Jeden ze způsobů jak by mohl útočník zjistit, na jakém sdíleném 

klíči   se strany   a   dohodly, je vyřešení takzvaného problému diskrétního logaritmu. 

Přesněji, například z prvku          by mohl pomocí diskrétního logaritmu určit   a pak 

umocnit na exponent   prvek          – tak by dostal prvek           (právě popsaný 

problém je CDH problém
28

). 

 

Definice. Nechť máme multiplikativní grupu   prvočíselného řádu   s generátorem  , prvek 

     grupy   pro nějaké      . Problém diskrétního logaritmu (DL) zní: Najdi 

jednoznačně určené číslo       takové, že     . 

                                                 

28
 Definice CDH problému je uvedena níže. 
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Říkáme, že útočník vyřeší DL problém právě tehdy, když jeho výstupem bude takové   , že 

platí     . 

 

Poznámka. Číslo   se označuje jako     ( ). 

 

Pro to, abychom mohli dále definovat, jakým způsobem by útočník mohl vyřešit DL problém, 

potřebujeme vědět, co to je zanedbatelná pravděpodobnost a polynomiální stroj. 

 

Definice. Funkce            je zanedbatelná funkce, pokud pro             

takové, že pro        že      platí  ( )  
 

  
. 

 

Poznámka. Znamená to tedy, že pro každý polynom   je  ( )  
 

 ( )
 pro skoro všechna 

    (tj. až na konečně mnoho  ). 

 

Definice. Polynomiální stroj A (nebo stroj pracující v polynomiálním čase) je takový stroj, že 

   ( ) polynom takový, že pro           vstup (označení znamená, že vstup   je 

posloupnost jedniček a nul, délka   se označuje | |) se výpočet stroje A zastaví po nejvýše 

 (| |) krocích. 

 

V kryptografii se říká, že bezpečnostní schéma (například problém diskrétního logaritmu) je 

dokazatelně bezpečné (problém diskrétního logaritmu DL je těžký), když pravděpodobnost, 

že bezpečnost schématu je porušena (útočník U vyřeší DL problém), je zanedbatelná ve 

smyslu bezpečnostního parametru  . Jak jsme si již výše uvedli, bezpečnostní parametr pro 

naše úvahy je   | |   , kde   je počet prvků grupy  , ve které tento problém řešíme. 

Definujme si funkci  , která je závislá na (bezpečnostním) parametru  . Ať je funkce 

  maximum ze všech pravděpodobností, že útočník vyřeší problém diskrétního logaritmu 

v grupě   (říkáme, že                ):  ( )        (               )|    | |  

    | |    . 
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Tedy problém diskrétního logaritmu je těžký, když pravděpodobnost, že útočník vyřeší tento 

problém je zanedbatelná ve smyslu parametru  .   (               )   ( ) je 

zanedbatelná pravděpodobnost
29

, když funkce  

 ( )        (               )|    | |      | |     je zanedbatelná funkce.  

Pro formální zjednodušení podobných zanedbatelných funkcí, pravděpodobností a 

těžkosti jednotlivých problémů, budeme tyto problémy nadále uvažovat v grupě  , která má   

prvků a bezpečnostní parametr je   | |   ; dané funkce budeme uvažovat v závislosti na 

parametru   – tento předpoklad už dále ale nebudeme uvádět. 

Když je útočník úspěšný při porušení bezpečnosti schématu (v našem příkladu tedy U 

vyřeší DL) jenom se zanedbatelnou pravděpodobností, tak v případě, že útočník opakuje útok 

polynomiálně mnoho krát, zůstane jeho celková pravděpodobnost úspěchu stále zanedbatelná 

(toto je jasné z definice zanedbatelné funkce). 

 

Formálněji: Předpoklad těžkosti problému DL pro grupu   je předpoklad, že žádný 

polynomiální stroj (útočník U) nedokáže vyřešit problém diskrétního logaritmu 

s nezanedbatelnou pravděpodobností, tj.  U platí:   (            )    (    )   , 

kde   je nezanedbatelná pravděpodobnost. 

 

Nyní uvedeme problematiku DDH a CDH problémů, jejichž název vyplývá ze souvislosti 

s DH výměnou klíče. 

 

Definice. Nechť máme cyklickou multiplikativní grupu   prvočíselného řádu   s generátorem 

 . Diffie–Helmanův výpočetní problém (CDH Computational Diffie–Hellman Problem) zní: 

Nalezni pro dvojici prvků z   (     ) prvek    takový, že platí      (     ), tedy že 

trojice (        ) je DDH trojice. 

Říkáme, že útočník vyřeší CDH problém právě tehdy, když jeho výstupem bude takové   , že 

platí     . 

 

Předpoklad těžkosti problému CDH pro grupu   je předpoklad, že žádný polynomiální stroj 

(útočník U) nedokáže vyřešit problém CDH s nezanedbatelnou pravděpodobností, tj.  U 

platí:   (             )    (    )   , kde   je nezanedbatelná pravděpodobnost. 

                                                 

29
 Formálněji je tato pravděpodobnost definovaná níže. 
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Definice. Nechť máme cyklickou multiplikativní grupu   prvočíselného řádu   s generátorem 

 . Ať jsou prvky             zvoleny náhodně, prvek         zvolen náhodně, 

tedy   (   )  
 

 
 a   (   )  

 

 
 . Ať dále prvek     zvolen následovně: když    , 

tak       a když    , tak                          . Diffie–Helmanův 

rozhodovací problém (DDH Decisional Diffie–Hellman Problem) zní: Rozhodni, zda pro 

trojici prvků (     ) z   platí, že     ( )       ( )     ( ) (     ), tedy rozhodni, zda 

    nebo    . Jestliže trojice (     ) má tuto vlastnost, říká se takové trojici DDH 

trojice. 

Říkáme, že útočník vyřeší DDH problém právě tehdy, když jeho výstupem bude takové   , že 

platí     . Říkáme, že útočník pracuje (řeší problém) s výhodou (pravděpodobností) 

    (    )  
 

 
. 

 

Předpoklad těžkosti problému DDH pro grupu   je předpoklad, že žádný polynomiální stroj 

(útočník U) nedokáže vyřešit problém DDH s nezanedbatelnou výhodou  , tj.  U:   (  

   )  
 

 
  . 

 

Poznámka. Vidíme, že když útočník vybírá náhodně, zda     nebo    , je jeho výhoda 

rovna nule, protože pravděpodobnost, že rozhodně správně je rovna 
 

 
 . Předpoklad těžkosti 

problému DDH tedy znamená, že každý polynomiální stroj (útočník) má jenom 

zanedbatelnou výhodu (pravděpodobnost) nad tím, že by jenom hádal, zda se jedná o DDH 

trojici nebo ne – což je pravděpodobnost rovna 
 

 
 . 

 

Tvrzení 1.1. Ať existuje stroj A, který umí spočítat problém diskrétního logaritmu. Pak 

existuje stroj B, který pomocí stroje A dokáže vyřešit výpočetní CDH problém. Dále pak 

existuje stroj C, který dokáže pomocí stroje B vyřešit rozhodovací DDH problém. 

Poznámka. Důkaz tohoto tvrzení je zřejmý z definic jednotlivých problémů. 

 

Dostáváme se k definici ElGamal šifrovacího a dešifrovacího schématu, které jsou použity 

v rámci elektronického volebního protokolu v Norsku. 
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Definice. Nechť máme cyklickou multiplikativní grupu   prvočíselného řádu   s generátorem 

 , soukromý klíč   , veřejný klíč         . Ať chceme zašifrovat zprávu  . ElGamal 

šifrování probíhá následovně: zvolí se náhodně prvek       a pomocí veřejného klíče se 

spočte šifrový text (   )  (     
  )  (        ). ElGamal dešifrování: pomocí 

soukromého klíče    se spočte           ,                  . 

 

Definice. Ať jsou útočníkovi   známy otevřené texty (texty před zašifrováním)   ,   . Ať 

útočník chce při znalosti šifrového textu  (  ) správně rozhodnout, zda     nebo    . 

Jeho odpověď označme         . Ať útočníkova výhoda je     (    )  
 

 
. 

Sémantická bezpečnost dané šifry znamená, že žádný polynomiální stroj (útočník U) 

nedokáže poskytnout odpověď    tak, že     s nezanedbatelnou výhodou  , tj.  U platí: 

  (    )  
 

 
  . 

 

Další schéma, které se používá v rámci volebního protokolu je Schnorrovův podpis. Předtím, 

než si toto schéma definujeme, připomeneme pojem hašovací funkce. 

 

Definice. Hašovací funkce je funkce  , která má tyto dvě vlastnosti: komprese – zprávu   

libovolné konečné délky transformuje na  ( ) fixní bitové délky (nazývá se haš); 

jednoduchá vypočitatelnost –  ( ) je lehce vypočitatelná.  

 

Definice. Ideální hašovací funkce       je charakterizována a bezkolizností. Jednotlivé 

hašovací funkce se snaží těchto vlastnosti dosahovat, což se daří jen do určité míry. 

Jednosměrnost znamená, že pro      lze jednoduše vypočítat  ( ), ale pro nějaký 

náhodně vybraný obraz    ( ), je těžké najít vzor   takový, že platí    ( ) (těžké 

znamená, že neexistuje polynomiální stroj, který by to dokázal s nezanedbatelnou 

pravděpodobností).  

Bezkoliznost (odolnost vůči kolizi) je druhá vlastnost, kterou chceme, aby měla dobrá 

hašovací funkce. Požaduje, aby bylo výpočetně nezvládnutelné nalezení takových dvou 

různých hodnot     , že by platilo  ( )   (  ). Této vlastnosti se říká také bezkoliznost 

prvního řádu. Bezkoliznost druhého řádu (odolnost vůči nalezení druhého vzoru) požaduje, 

aby pro daný náhodný vzor   bylo těžké nalezení druhého vzoru   , kde     , že platí 

 ( )   (  ). 
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Poznámka. Je potřebné si uvědomit, že kolize existují už jenom z toho důvodu, že existuje 

mnoho různých zpráv (                          ) pro maximální délku zprávy  . 

Naproti tomu existuje jenom málo možných výsledných hašů (u MD5 je různých hašů pouze 

    ). Existují tedy kolize, kterých je v tomto případě přibližně       . Bezkoliznost ale 

hovoří o zanedbatelné pravděpodobnosti nalezení těchto kolizí v polynomiálním čase. 

 

Schnorrův podpis je jedno z nejzákladnějších schémat v kryptografii veřejných klíčů. 

Poskytnutí Schnorrového podpisu (i v rámci tohoto volebního protokolu) šifrového textu 

ElGamal (   )  (     
  ) znamená poskytnutí důkazu znalosti nezašifrovaného 

volebního lístku – tedy prvku   a znalosti tajemství – tedy prvku  . Schéma tedy umožňuje 

třetí straně potvrdit pravost zprávy (v rámci volebního protokolu počítač i úložní server budou 

pomocí Schnorrova podpisu prokazovat, že pracovali správně). Znalost tajemství znamená 

znalost diskrétního logaritmu        . Jeho bezpečnost je založena na předpokladu, že 

problém DL je těžký. 

 

Definice. Nechť máme cyklickou multiplikativní grupu   prvočíselného řádu   s generátorem 

 . Ať hašovací funkce   je bezkolizní; soukromý klíč (podepisovací) je     , veřejný klíč 

je     . Schnorrovo schéma vypadá následovně: 

Podepisování – podepisuje se zpráva (   ), tajemství je  : 

1. zvolí se náhodné      , 

2.        ’závazek 

3.    (      ), ’závazek se připojí za zprávu (   ) a celé se to zahašuje 

4.        , ’tajemství (soukromý klíč pro podepisování) se použije v tomto kroku 

5. výstup je (   )  

Schnorrův podpis (také nazýván „důkaz“) je prvek (   ). Fázi podepisování se také říká 

„dokazování“. 

Ověřování důkazu znalosti neboli podpisu (   ) zprávy (   ): 

1.         , 

2.     (       ), 

3. pokud     , tak podpis je ověřen, tedy výstup je    , jinak    . ’toto označení 

výstupu bude použito dále ve volebním protokolu 
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Schnorrovo schéma se v rámci volebního protokolu používá neinteraktivně – to znamená, že 

nejprve použije jeden subjekt fázi podepisování (neboli dokazování) a pak později, až je to 

zapotřebí, použije jiný subjekt fázi ověřování důkazu. 

 

Výše jsme si definovali bezpečnostní požadavky (BP1, BP2, BP3). Nyní následují tři definice 

uvádějící popis zkorumpovanosti a čestnosti jednotlivých infrastrukturních subjektů, které 

s těmito požadavky souvisí. 

 

Definice. 

- Zkorumpovaný volič je volič, který v případě, že obdrží potvrzenku, která indikuje, že 

jeho volba   neproběhla v pořádku, tj. (   ̌)      , nebude informovat příslušné 

úřady a nevykoná opakovanou volbu, aby tuto volbu zrušil, protože byl podplacen 

(„zkorumpován“), aby tuto neshodu neřešil.  

- Když volič není zkorumpovaný, nazýváme ho čestný. 

 

Definice. 

- Zkorumpovaný počítač je počítač, jehož činnost v průběhu voleb má za následek 

nedodržení bezpečnostního požadavku BP1 a tedy, že se poslední odevzdaný a 

potvrzený volební lístek od daného voliče nezapočítá nebo se místo něj započítá 

změněný volební lístek. 

- Když počítač není zkorumpovaný, nazýváme ho čestný. 

- Zkorumpovaný volič používá jenom zkorumpovaný počítač, ale čestný volič může 

používat čestný i zkorumpovaný počítač. 

 

Definice. 

- Zkorumpovaný infrastrukturní subjekt (    nebo  ) je infrastrukturní subjekt, jehož 

činnost v průběhu voleb má za následek nedodržení některého ze stanovených 

bezpečnostních požadavků BP1 – BP3. 

- Čestný–ale–zvědavý infrastrukturní subjekt (    nebo  ) je infrastrukturní subjekt, 

jež se snaží z informací, které v rámci volebního protokolu získá jako vstup, odhalit to, 

jak volič volil – chce narušit tajnost voleb (BP2). 

- Když subjekt není zkorumpovaný ani čestný–ale–zvědavý, nazýváme ho čestný. 
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4.1. Popis volebního systému v Norsku 

 

Pro lepší pochopení následujícího volebního protokolu pro elektronické volby v Norsku, je 

zde popsána jeho podstata. Pojmy jako, jak se přesně šifruje, dokazuje, jak a co přesně se 

posílá, nejsou v tomto popisu vysvětleny detailně, budou však přesněji popsány 

v následujícím protokolu.  

Před volbami se vygenerují tři tajné klíče volebního systému          takové, že 

        (     ). Klíč    dostane dešifrovací služba  ,    úložní server   a 

   generátor potvrzenek  . Veřejné klíče          jsou odvozeny od tajných umocněním: 

                     . Generování klíčů se provádí důvěryhodnou třetí stranou. 

 

Když všichni voliči mají své potvrzenky a začnou volby, tak každý volič má možnost 

zvolit jednoho kandidáta, jehož identifikační číslo označíme  , což bude představovat jeho 

volební lístek. Počítač   voličův volební lístek zašifruje pomocí šifrovacího schématu 

ElGamal a pomocí předem zvolené prosté funkce           ; následně se zašifrovaný 

volební lístek voličem podepíše. Voličův podpis funguje jako prevence toho, aby případný 

zkorumpovaný subjekt nezaměnil voličův lístek za nějaký jiný nebo aby mohl tvrdit, že 

volební lístek od voliče   patří jinému voliči   . Dále se díky podpisu lze zajistit, že pro 

každého voliče se započte nanejvýš jeden volební lístek. Počítač   musí prokázat, že před 

tím, než zašifrovaný volební lístek pošle úložnímu serveru  , zná jeho nezašifrovanou podobu 

(aby bylo jasné, že právě   daný volební lístek zašifroval). Pro takové dokazování znalostí 

slouží schéma Schnorrův podpis (toto schéma je používáno i jinými subjektmi pro dokazování 

znalosti tajemství; jak vypadá toto schéma je definováno níže).  

  pak pošle úložnímu serveru   podepsaný zašifrovaný volební lístek.   čeká od 

generátoru potvrzenek   podepsaný haš zašifrovaného volebního lístku, čímž   potvrzuje, že 

viděl zašifrovaný volební lístek (aby případný zkorumpovaný úložní server nemohl podstrčit 

jiný volební lístek). Po přijetí podpisu od   pošle   voliči potvrzující zprávu.  

Úložní server   a generátor potvrzenek   spolupracují na vytvoření potvrzenky pro 

každý přijatý zašifrovaný volební lístek. Potvrzenka je poslána voliči nezávislým kanálem – 

například pomocí SMS. Volič potvrzenku porovná s předpočítanými potvrzenkami. Jestliže se 

přijatá potvrzenka shoduje s potvrzenkou, která je přiřazena kandidátovi, kterého daný volič 

zvolil a pokud volič dostal od   potvrzující zprávu, volič akceptuje odevzdaný hlasovací 

lístek. 
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Po ukončení hlasování úložní server   již nepřijímá další volební lístky, vybere 

zašifrované volební lístky, které mají být dešifrované (např. když volič volil vícekrát, tak se 

bude dešifrovat a započítat jenom poslední provedená a voličem odsouhlasená volba) a pošle 

je dešifrovací službě  . Ta je v náhodném pořadí dešifruje pomocí předem pevně zvolené 

funkce           , inverzní ku  . Auditovací službě  , odhalí   celý svůj obsah,   i   

seznam hašů zašifrovaných volebních lístků.   porovnává informace od   s informacemi od 

  a spočte si vlastní seznam zašifrovaných volebních lístků, které by podle něj měly být 

započteny (tj. pro každého voliče pouze poslední platný volební lístek). Tento seznam si ověří 

vůči šifrovaným volebním lístkům, které byly jako vstupy poskytnuty dešifrovací službě  .  

V protokolu se bude na více místech používat hašovací funkce. V článku [2] autor blíže 

nedefinuje, jaká hašovací funkce se přesně používá, jenom, že lze předpokládat, že funkce je 

rezistentní vůči kolizím. 

 

Označme pro potřeby protokolu množinu všech voličů, kterých alespoň jeden volební 

lístek byl přijat volebním systémem, jako    Zápis      ( ) v protokole znamená, že když 

přijde na řadu tento krok, tak entita   pošle entitě   parametr  . Parametr se může skládat 

z více prvků, kde často první prvek má svým jménem objasnit co se posílá, nebo co znamenají 

další prvky v posílaném parametru.  

Pseudokód obsahuje komentáře pro lepší pochopení jeho fungování, ty jsou označeny 

šedou barvou a začínají apostrofem. 

 

Pro lepší pochopení celého volebního protokolu je zde uvedeno pár základních kroků 

z volebního protokolu, které tvoří jeho jádro – odevzdání a potvrzení volebního lístku 

  voličem  . Schematicky vypadají tyto kroky protokolu následovně:  

 

Obrázek 9 Základ protokolu 

GJSTEEN, Kristian. Analysis of an internet voting protocol. 2010. Dostupné z: http://eprint.iacr.org/, p. 8 

 

http://eprint.iacr.org/
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1.        'Volič   pošle/sdělí počítači   volební lístek   

2.   zvolí náhodně:      , 

       : (   )  (     
  ( ))     '  spočte (   ) podle uvedeného vztahu (ElGamal 

šifrovací schéma) a pošle to i s identifikátorem voliče úložnímu serveru   

3.     (  ̌  ̌)  30(         )     'Úložní server   přijatý volební lístek zase zašifruje 

podle uvedeného vztahu a pošle to i s identifikátorem voliče generátoru potvrzenek  

4.       ̌   ( ̌ ̌   ) 'Generátor potvrezenek provede další operaci a pošle potvrzenku 

voličovi  

5.  : Pokud (   ̌)      , pak   akceptuje odevzdaný hlasovací lístek. 

 

Poznámka. V kroku 5 v uvedeném protokolu volič   ví, jakou potvrzenku má očekávat (zná 

množinu     ). Volič akceptuje hlasovací lístek, jestliže se přijatá potvrzenka  ̌ shoduje 

s očekávanou (předpočítanou) potvrzenkou  ( ), tedy, jestliže platí následující rovnost: 

 ̌  31  ( ̌ ̌   )  32  (           )  33 (       )  34 (      ( )       )  

 ( ( ) )   ( ). 

 

VOLEBNÍ PROTOKOL 

 

Volební systém pracuje s konečnou cyklickou grupou   prvočíselného řádu  , tedy   

   ( ). Generátorem grupy   je prvek  , tj.       . Množina        (   )|   

   tvoří množinu předpočítaných potvrzenek pro daného voliče  . Před volbami se 

vygenerují tři tajné klíče volebního systému          takové, že         (     ). Klíč 

   dostane dešifrovací služba  ,    úložní server   a    generátor potvrzenek  . Veřejné 

klíče          jsou odvozeny od tajných umocněním                       a jsou 

známe všem infrastrukturním subjektům, které je potřebují. Generování klíčů se provádí 

důvěryhodnou třetí stranou.  

Na začátku voleb se zvolí prostá funkce            (je s ní obeznámen počítač každého 

voliče, který chce provést volbu, úložní server a generátor potvrzenek).  

Pro každého voliče   volební server   s pomocí generátoru potvrzenek  :  

                                                 

30
   umí spočítat mocninu, protože prvek   zvolil pro daného voliče před volbami. 

31
 Dle kroku 4. 

32
 Dle kroku 3. 

33
 Lze upravit prvek v grupě  , díky předpokladu         (     ). 

34
 Dle kroku 2, kde       . 
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1. Zvol náhodně     , 

2.        

3. Zvol náhodně     ’  je množina pseudonáhodných funkcí     

4.      :    ( )   ( ( ) ) ’pro identifikační číslo   každého kandidáta voleb se 

spočte potvrzenka  ;   je množina kandidátů voleb 

5.               (   )|      ’volební systém doručí každému voličovi potvrzenky 

pro všechny kandidáty voleb; volič tedy když zvolí nějakého kandidáta, ví jakou 

potvrzenku má jako SMS očekávat 

6.  : ulož (     ) ’úložní server   si pro každého voliče zaznamená jeho identifikátor     a 

zvolený prvek   

7.  : ulož (       ) 

 

Volič provede volbu   pomocí počítače  . Následně volební systém vytvoří bezpečné 

komunikační spojení počítače   a úložního serveru  . Identifikátor tohoto spojení se 

označuje      . Dále počítač   zašifruje voličův volební lístek   pomocí ElGamal schématu, 

pomocí Schnorrova podpisu spočte důkaz toho, že zná volební lístek v nezašifrované podobě 

(tedy, že zná  ) a že zná prvek   pomocí kterého se šifrovalo a pro další autentizaci připojí 

digitální podpis. Tyto parametry zašle úložnímu serveru. 

8.  : Zvol náhodně t     

9. (   )   (     
  ( )) 

10.  : Schnorrův důkaz – vstup: zpráva (   ), tajemství  ; výstup:        (   ) 

11. VS: ulož (              ) ’Volební systém si uloží tyto parametry 

12.             ( (   )       ) ’Podepíšou se všechny tři související parametry 

13. VS: ulož (    (   )               ) ’Volební systém si uloží tyto parametry 

14.     : (    (   )               ) ‘Počítač pošle zašifrovaný volební lístek spolu 

s důkazem znalosti        a podpisem voliče         úložnímu severu prostřednictvím 

již vytvořeného komunikačního kanálu s identifikátorem       

 

V následujícím kroku úložní server   ověří poskytnutý podpis voliče. Když je všechno 

v pořádku, tedy když volební systém VS sám poskytnul tento podpis, tak jeho ověření 

proběhne v pořádku. 

15. Když VS má uložen parametr (    (   )               ), tak ověř        . Jinak 

            . 
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16. Když         nebyl vytvořen z parametrů ( (   )       ), tak             . 

Jinak pokračuj. 

 

V následujícím kroku úložní server   ověří důkaz znalosti počítače. Použije k tomu 

Schnorrovo schéma. Když je všechno v pořádku, pokračuje se dále. 

17. Když VS má uložen parametr (              ), tak ověř podpis        zprávy (   ). 

Jinak             . 

18. Když výstup ověřování    , tak             . Jinak pokračuj. 

 

V následujícím kroku volí úložní server   jednoznačný identifikátor volebního lístku     – 

pro daného voliče se volí nejmenší větší doposud ještě nepoužité celé číslo. Dále úložní server 

šifruje přijatý zašifrovaný volební lístek od počítače. Šifruje se zase pomocí ElGamal 

schématu, takže úložní server musí zase spočítat i důkaz znalosti pomocí Schnorrova 

schématu a poté vše podepíše. 

19.  : Zvol     

20.  ̅       ̅       ̃    ̅  , 

21. Schnorrův důkaz – vstup: zpráva ((     ) (     ̅  ̅)), tajemství  ; výstup:        

(   ) 

22. VS: ulož (    (     ) (     ̅  ̅)       ) 

23. Schnorrův důkaz – vstup: zpráva ((   ̅) (    ̃)), tajemství   ; výstup:        (   ) 

24. VS: ulož (    (   ̅) (    ̃)       ) 

25.  ̌    ̅  ̌    ̅ ̃        ( ̅  ̃              ), 

26.    : (        (     ̌  ̌       )               ) ’Úložní server pošle 

zašifrovaný volební lístek i s důkazy a podpisem generátoru potvrzenek. 

 

Generátor potvrzenek počítá v následujících krocích haše z přijatých dat pro následná 

ověření. 

27.       
           (   )         ’Generátor počítá první haš; následuje ověření 

28. Když má VS uložen záznam, ve kterém by se již vyskytoval haš       
, tak        

     . Jinak pokračuj. 

29.             (      
) ’Podepíše se vygenerovaný haš 

30.       
     (    (   )               ) ’Generátor počítá druhý haš 
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31. VS: ulož (        
        ) (        

       
) ’Volební systém si uloží tyto 

parametry 

32. Když VS má uložen záznam, který by spojoval voliče   a jinou sekvenci     , že 

        , tak             . Jinak pokračuj. 

33.  ̌    ̅ ̃ ’Generátor počítá z dat, které dostal jako vstup od úložního serveru 

34. Když  ̌   ̌, tak             . Jinak pokračuj. 

 

V následujícím kroku generátor potvrzenek ověřuje podpis voliče přesně stejným způsobem, 

jak to dělal úložní server výše. Když je všechno v pořádku, tedy když volební systém VS sám 

poskytnul tento podpis, tak jeho ověření proběhne v pořádku. 

35. Když VS má uložen parametr (    (   )               ), tak ověř        . Jinak 

            . 

36. Když         nebyl vytvořen z parametrů ( (   )       ), tak             . 

Jinak pokračuj. 

 

V následujícím kroku generátor potvrzenek ověří důkazy znalosti (      ,        a 

      ) přesně stejným způsobem, jak to dělal úložní server výše. Použije k tomu 

Schnorrovo schéma. Když je všechno v pořádku, pokračuje se dále. 

37. Když VS má uložen parametr (              ), tak ověř        zprávy (   ). Jinak 

            . 

38. Když výstup ověřování    , tak             . Jinak pokračuj. 

39. Když VS má uložen parametr (    (     ) (   ̅  ̅)       ), tak ověř        zprávy 

(     ) (   ̅  ̅). Jinak             . 

40. Když výstup ověřování    , tak             . Jinak pokračuj. 

41. Když VS má uložen parametr (    (   ) (    ̃)       ), tak ověř        zprávy 

(   ) (    ̃). Jinak             . 

42. Když výstup ověřování    , tak             . Jinak pokračuj. 

 

Po ověřeních generátor potvrzenek počítá potvrzenky. 

43.  ̌   ( ̌ ̌   ) 

 

Generátor potvrzenek pošle úložnímu serveru potvrzení a voličovi pomocí SMS zprávy 

potvrzenku. 
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44.     (                     ) 

45.      ̌ ’pomocí SMS kanálu se voličovi pošle potvrzenka  ̌  

 

Úložní server spočte haš ze stejných parametrů, jako počítal generátor potvrzenek a provede 

ověření podpisu generátoru potvrzenek. Ověření proběhne v pořádku, když právě 

vygenerovaný       
 se rovná haši       

, spočtenému v kroku 27. 

46.       
      (    (   )       ) 

47. Když VS má uložen parametr (        
        ), tak ověř        . Jinak        

     . 

48. Když         nebyl vytvořen z parametru (      
), tak             . Jinak 

pokračuj. 

49. Ulož (        (   )               ) 

 

Úložní server, v případě, že nezaregistroval chybu, pošle počítači status, že je vše v pořádku 

spolu s podpisem generátoru         prostřednictvím již vytvořeného komunikačního kanálu 

s identifikátorem      . 

50.     : (               )  

 

Počítač jsi také spočítá kontrolní haš ze stejných proměnných, jak to prováděli úložní server i 

generátor potvrzenek, a ověřuje podpis generátoru potvrzenek. Ověření proběhne v pořádku, 

když vygenerovaný haš       se rovná výše vygenerovaným hašům       
 a       

. Pak 

počítač oznamuje voličovi, že může volbu akceptovat.  

51.            (    (   )       ) 

52. Když VS má uložen parametr (               ), tak ověř        . Jinak        

     . 

53. Když         nebyl vytvořen z parametru (     ), tak     (            ). 

Jinak    : (              ) 

 

Volič ověřuje přijatou potvrzenku. Když ověření proběhne v pořádku, volič potvrdí svou 

volbu. Volič by také po ověření měl smazat přijatou SMS, aby nevystavoval svoji volbu 

případnému odhalení. 
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54. Když   přijme         od   a  ̌ od   ‘Potvrzenka je generátorem poslána přes SMS 

kanál 

54.1. Když (   ̌)      , pak zmaž záznam o  ̌ a                  

54.2. Když (   ̌)      , pak              

55. Když   přijme              od  , pak              

 

Po ukončení volebního procesu  

 

Úložní server zpracuje rozpracované volební lístky, ale již nepřijímá žádné nové. Generátor 

potvrzenek také zkontroluje, jestli nejsou rozpracované žádné volební lístky. 

56.  : Nepřijmi již žádnou další zprávu v kroku 14 

57.  : Zastav každou volební relaci, která je před krokem 19, na relace, které tento krok již 

dosáhli, nebo jsou za ním, počkej, až se skončí 

58.    ověř, že všechny volební relace jsou ukončeny 

 

Generátor potvrzenek vytvoří seznam prvků, jak vidíme v následujícím kroku, který označí 

    Součástí těchto prvků jsou i haše všech volebních lístků, jím přijatých (haše byly 

vytvořeny v krocích 27 a 30). Tyto haše pošle pro následnou kontrolu auditovací službě.  

59.  :                    
        

|      ‘  je množina voličů, kterých volební 

lístek byl přijat do volebního systému 

60.        

 

Úložní server zhotoví seznam všech volebních lístků, které přijal a všech volebních lístků, 

které se mají dešifrovat. Jsou to takové, které volič odevzdal a potvrdil a zároveň je to 

poslední takto odsouhlasená volba od daného voliče (proto kontrola vůči SEQ). 

61.  :              (   )               |                 ‘Tato množina 

pozůstává s prvků odpovídajícím všem volebním lístkům, které byly přijaty do volebního 

systému 

62.          ’Úložní server posílá auditovací službě svůj celý obsah, tedy všechny volební 

lístky, které přijal 

63.  :        ‘Úložní server vytvoř prázdnou množinu    , do které bude vkládat volební 

lístky, které se mají dešifrovat a sčítat 
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64.  : pro     : najdi v seznamu    prvek (        (   )               ) 

s nejvyšším celým číslem     pro daného voliče, extrahuj z nalezené pětice dvojici 

(   ) 

65.        (   )  

66.  : uspořádej množinu    dle domluveného algoritmu s entitou   

67.          ’Úložní server posílá dešifrovací službě seznam volebních lístků  , který má 

dešifrovat. 

 

Dešifrovací služba si z přijatého seznamu volebních lístků, které se mají dešifrovat udělá haš, 

který pošle auditovací službě pro kontrolu. 

68.  :           (  ) 

69.            

 

Seznamy     i    obsahují všechny volební lístky, kde v    je každý volební lístek navíc 

zahašován. Auditovací služba v následujících krocích ověřuje několik informací: Jestli se 

žádný volební lístek neztratil, tedy jestli odpovídá obsah  ,   a  . Kontroluje se jednak 

seznam všech volebních lístků a jednak seznam, který je určen pro dešifrování a sčítání (z 

něhož jsou vyhozeny lístky, které nejsou poslední v pořadí při provedené vícenásobné volbě). 

70. Ověř, že každý zašifrovaný volební lístek v     má korespondující haš v    a naopak, 

71. Ověř podpisy voličů všech zašifrovaných volebních lístků ’Stejným postupem, jako 

například v kroku 35 a 36 

72.                                                             , uspořádej    dle 

domluveného algoritmu s entitou   

73.           (   ) 

74. Když             , tak      (            ). Jinak      (       

       ). 

 

Dešifrovací služba si vytvoří dvě seznamy, kde do              ukládá čtveřice, které 

obsahují důkaz toho, že dešifrovací služba správně dešifruje – celý tento seznam pošle 

auditovací službě na kontrolu. Do druhého seznamu                      ukládá finálně 

dešifrované volební lístky. Lístky jsou dešifrovány v náhodném pořadí. 

75.                  ‘inicializace množin 

76.                          
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77.  : vybírej si náhodně po řadě dvojice (   ) z množiny    a pro každou: 

77.1.           (  )     
  ( )            ( )   ( ),  

77.2.  Schnorrův důkaz – vstup: zpráva ((   ) (    
   )), tajemství   ; výstup: 

       (   ) 

77.3.  VS: ulož (    (   ) (    
   )       ) 

77.4.                             (            ) , 

78.                   

 

79.                            , 

80. pro  (            )              : 

80.1.  Když VS má uložen parametr (    (   ) (    
   )       ), tak ověř        

zprávy (   ) (    
   ). Jinak             . 

80.2.  Když výstup ověřování    , tak             . Jinak pokračuj. 

 

Když si auditovací služba ověří důkazy od  , tak sama dešifruje pomocí funkce   lístky 

určeny na dešifrování, přijaty od strany   spolu se zmíněnými důkazy. 

81.                                             ( )  

82.                              

 

83.    pro  (            )              : 

83.1.   ( )   ( ( ))    

83.2.                                                

84.                             

85. Jestliže                                           pak               . 

Jinak             . 

86. Když jeden z výstupů je      , tak volby neproběhli v pořádku. 

4.2. Analýza elektronického volebního systému 

Jedno ze schémat, o které se opírá bezpečnost elektronického volebního systému v Norsku je 

ElGamal šifrovací schéma. Na začátku naší analýzy proto uvedeme tvrzení o jeho 

bezpečnosti. Důkaz tohoto tvrzení bude níže použit při dokazování nerozlišitelnosti čtvrté a 

páté hry – bude vysvětleno níže. 
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Tvrzení 1.2. Když platí předpoklad těžkosti DDH problému, pak je ElGamal šifrovací 

schéma sémanticky bezpečné. 

 

Důkaz. Důkaz sporem: Ať šifrovací schéma ElGamal není sémanticky bezpečné, tedy ať 

existuje stroj A, který když si vybere dva nezašifrované texty   ,    a když zná šifrový 

ElGamal text  (  )         , tak v polynomiálním čase poskytne výstup          

takový, že bude platit      a to s pravděpodobností 
 

 
  , kde   je nezanedbatelná výhoda 

ve smyslu (již výše definovaného) bezpečnostního parametru (tomu říkáme, že A uspěje 

s nezanedbatelnou výhodou); jestliže není použita ElGamal šifra – stroj A v polynomiálním 

čase zjistí, že nedostal validní ElGamal šifrový text otevřeného textu    ani   , tak stroj A 

vybere   z množiny       náhodně, tedy pravděpodobnost, že stroj A uspěje v takovém 

případě je 
 

 
. Dokážeme, že pak existuje polynomiální stroj B, který pomocí stroje A dokáže 

vyřešit DDH problém s nezanedbatelnou výhodou  . 

Buď cyklická multiplikativní grupa   prvočíselného řádu   s generátorem    Nechť je 

dále daný veřejný klíč         , prvek       zvolen náhodně, prvek        nebo   

zvolen náhodně z grupy   tak, že       . To, že by se při náhodné volbě prvku     stalo, 

že by byl zvolen prvek      můžeme považovat za zanedbatelnou pravděpodobnost ve smyslu 

bezpečnostního parametru – nezahrnutí této zanedbatelné pravděpodobnosti má tedy na 

výslednou pravděpodobnost jenom zanedbatelný dopad. Ať pravděpodobnost   (  

    )    (      )  
 

 
. Prvky       jsou veřejně známé oběma strojům (A i B). Ať je 

stroji B dána jako vstup dvojice (    ). B se snaží rozhodnout, jestli        nebo ne, tedy 

jestli trojice (        ) je DDH trojice nebo není. Říkáme, že stroj B uspěje, jestliže 

v případě, že pro trojici (        ) platí, že       , tak jeho výstup bude        

               a když       , tak                        . Následujícím 

postupem se dostaneme k výpočtu pravděpodobnosti, s jakou stroj B uspěje. 

Ať stroj A pošle stroji B dvě otevřené zprávy   ,   . B zvolí náhodně prvek         

a zašifruje zprávu    následovně: (   )  (      ) a pošle stroji A dvojici (   ). Stroj A 

rozhodne, jestli     nebo    . A pošle nazpátek stroji B prvek         , který 

reprezentuje toto rozhodnutí. V případě, že     , bude výstup stroje B:        

              ; v opačném případě si stroj B bude volit výstup náhodně, tedy   (       

              )    (                       )  
 

 
. 
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Probereme pravděpodobnosti jednotlivých případů (jevů), které mohou nastat – shrňme 

si jejich přehled nejdříve v přehledné tabulce, kde případy, když stroj B uspěje, jsou označeny 

zelenou barvou: 

 

Jev První podmíněný 

jev 

Druhý podmíněný jev Pravděpo

dobnost 

jevu 

          

 
 

       

(    |       ) 

  

 
   

(                      )|       

 
  

(                        )|       

 
  

       

(    |       ) 

  

 
   

(                     ) |        

 
 

(                        )|        

 
 

          

 
 

       

(    |       ) 

  

 
 

(                     ) |       

 
  

(                        )|       
 

  

       

(    |       ) 

  

 
 

(                     ) |        

 
 

(                        ) |        

 
 

Tabulka 1 ElGamal – bezpečnost 

- Rozeberme případ, kdy        (to nastane s pravděpodobností 
 

 
): pak          

je validní ElGamal šifra zprávy   .  

o V tom případě stroj A určí    správně, tedy tak, že     , s pravděpodobností 

  (     )    (    |      )  
 

 
  , protože dle předpokladu stroj A 

umí rozhodnout, jestli byl zašifrován text    nebo    s nezanedbatelnou 

výhodou  . Tedy pravděpodobnost, že stroj B v tomto případě uspěje (dokáže 

správně rozhodnout, že jde o DDH trojici (        )) je   (       

              |     )   . 
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o Na druhé straně s pravděpodobností 
 

 
   odpoví stroj A stroji B takové   , že 

    , tento jev označíme „jev 2“ a tedy   (     )    (    |   

    )   
 

 
  . Stroj B podle své definice, když dostane od stroje A takové   , 

že     , bude typovat svou odpověď, jestli se jedná nebo nejedná o DDH 

trojici náhodně, tedy pravděpodobnost, že v případě, že nastane jev 2, B uspěje 

je    (                      |      )  
 

 
. 

- Rozeberme případ, když       : když stroj A dostane od stroje B informaci 

(   )  (      ), kde       , tak stroj A v polynomiálním čase zjistí, že 

nedostal validní ElGamal šifrový text otevřeného textu    ani   . V tomto případě 

stroj A vybere   z množiny       náhodně (tedy s pravděpodobností 
 

 
 ). 

o Rozeberme si nejprve případ, že A zvolí takové   , že platí     . Tento jev 

označíme „jev 3“. Tento jev nastane s pravděpodobností   (     )     (  

  |       )  
 

 
. Stroj B v případě, že nastane jev 3, uspěje s nulovou 

pravděpodobností (správná odpověď je v tomto případě, že se nejedná o DDH 

trojici)  

  (                        |      )   .  

o Opačný případ, tedy že A zvolí takové   , že      může nastat také 

s pravděpodobností   (     )    (    |       )  
 

 
. V takovém 

případě stroj B uspěje s pravděpodobností 

  (                         |     )  
 

 
. 

Celkem je pravděpodobnost úspěchu stroje B rovna 

  (        )   

   (                      )|      )    (     )    (      )   

   (                      )|      )    (     )    (      )   

   (                        )|      )    (     )    (      )   

   (                        )|      )    (     )    (      )   

   (
 

 
  )  

 

 
 

 

 
 (

 

 
  )  
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Vzhledem k tomu, že   je dle předpokladu nezanedbatelná výhoda (pravděpodobnost) pro 

útočníka A, dokáže stroj B vyřešit DDH problém s nezanedbatelnou výhodou   
 

 
.  

 

Dokázali jsme, že použité šifrovací schéma ve volebním protokolu je bezpečné. Nyní se 

zaměříme na dokazování celkové bezpečnosti volebního protokolu.  

Aby se nám lépe posuzovala bezpečnost definovaného volebního protokolu, 

provedeme s jeho definicí několik úprav. Bezpečnost pak budeme dokazovat na upraveném 

protokolu. Protože chceme dokázat bezpečnost původně definovaného protokolu, budeme 

dělat v jeho definici jenom takové úpravy, které ho „moc nezmění“ ve smyslu, že mu 

„neubereme na bezpečnosti“ – daný zkorumpovaný subjekt velmi pravděpodobně nepozoruje 

v reálném čase změnu (a tím pádem ji nemůže využit jako potenciální bezpečnostní slabinu). 

Definici nebo předpoklady protokolu tedy nebudeme oslabovat ale budeme je měnit za 

ekvivalentní vzhledem k danému modelu korupce, tedy vzhledem k danému 

zkorumpovanému subjektu.  

Přesněji: Dvě hry jsou neodlišitelné, jestliže je s nezanedbatelnou pravděpodobností 

zkorumpovaný subjekt není schopen rozlišit v polynomiálním čase. 

 Budeme postupovat následovně: Vytvoříme pět nerozlišitelných her, kde v důsledku 

každé hry vysvětlíme, proč útočník nezpozoruje změnu. První hra je prakticky původně 

definovaný volební protokolu (z kapitoly 4.1) a poslední pátou hru (která bude pro útočníka 

nerozlišitelná od první) budeme posuzovat pomocí bezpečnostních požadavků BP1–BP3.  

 

Hra 1 (označení stroje  ) 

Hra 1 je výchozí stav, kde se nic nemění – pracujeme tedy s již definovaným volebním 

protokolem z kapitoly 4.1. Předpokládáme model korupce, kde je útočníkem zkorumpovaná 

množina voličů a jejich počítačů a úložní server   . Zbylé subjekty, které nejsou 

zkorumpované, označme stroj  . Bude to tedy takový stroj, který v průběhu protokolu 

simuluje roli každého čestného hráče – v této hře jsou čestnými hráči ti voliči a ty počítače, 

které útočník nezkorumpoval, infrastrukturní subjekty      . 

Důsledek hry 1 

Funkčnost ani žádné vlastnosti volebního protokolu jsme touto hrou nezměnili, jenom jsme 

pojmenovali (výrazem stroj  ) sjednocení funkčnosti všech čestných subjektů, které se 

vyskytují ve volebním protokolu.  
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Díky tomu, že   dokáže simulovat každý infrastrukturní subjekt, tak zná všechny tajné 

klíče, tj.         . Generátor potvrzenek   je totiž v rámci volebního protokolu obeznámen s 

klíčem    a dešifrovací služba   zná klíč   . V případě, že úložní server   není 

zkorumpovaný, tak   zná   , když je zkorumpovaný tak si   může    vypočíst jako 

      (     ).  

 

Poznámka. Lze předpokládat, že v rámci volebního protokolu se používají jenom bezkolizní 

hašovací funkce. 

 

Hra 2 (volba náhodné funkce místo pseudonáhodné) 

Ať stroj   v kroku 3 pro každého voliče místo náhodné volby funkce   z množiny  , volí 

funkci   náhodně z množiny všech možných funkcí    . Dále budeme říkat, že   je 

náhodná funkce. 

Důsledek hry 2 

To, jestli se bude vybírat pro každého voliče funkce   náhodně z množiny všech funkcí 

    nebo z rodiny pseudonáhodných funkcí       neovlivní funkčnost ani žádné 

vlastnosti volebního protokolu a změnu nezpozoruje žádný zkorumpovaný subjekt (funkci   

totiž používá jenom generátor potvrzenek a ten je v této hře čestný). Proto je tato hra 

neodlišitelná od předešlé. 

 

Hra 3 (nepotřebnost soukromého klíče    a prvku  ) 

Ať stroj   v kroku 1, zvolí pro každého voliče náhodný prvek   z množiny   , přesně tak, 

jak to bylo ve volebním protokolu, ale ať potvrzenku nepočítá v kroku 4 jako  ( )  

 ( ( ) ), ale jako  ( )   ( ( )). Ať dále stroj   v kroku 43, když simuluje funkci 

generátoru potvrzenek  , nepočítá potvrzenky jako  ̌   ( ̌ ̌   ), ale jako  ̌   (     ). 

Stroj   při výpočtu potvrzenek tedy nepoužívá parametr  . 

Důsledek hry 3 

Uvědomme si, že stroj   díky simulovaní generátoru potvrzenek   zná (   ), protože mu je 

v kroku 26 posílá úložní server   v rámci prvku 

(        (     ̌  ̌       )               ).  

Stroj   dle definice Hry 4, bude počítat potvrzenky tak, že nepoužije výpočet   

z kroku 25, a to  ̌   ̅      ̌   ̅ ̃     ̅  , ale bude používat následující rovnosti 

 ̌     ̌    ̃    ̅        (nebude používat exponent  ). Výpočet bude vypadat 
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následovně: Začínáme s rovností  ( )   ( ( ) ) – takto se počítají potvrzenky v kroku 4 a 

rovností  ̌   ( ̌ ̌   ) – takto počítá potvrzenky generátor potvrzenek   v kroku 43. 

Dosaďme teď do rovnosti  ̌   ( ̌ ̌   ) parametry  ̌     ̌      . Dostaneme  ̌  

 (        ), kde dosadíme dle rovnosti           (     ) a dostaneme rovnost 

 ̌   (     ) – takto počítá stroj  , když v této hře simuluje generátor potvrzenek v kroku 

43. Dále do této rovnosti  ̌   (     ) teď dosadíme za     
  ( ), za       , za 

    , dostaneme  ̌   (     ( )(  )   )   ( ( )) – takto počítá potvrzenky stroj   

v této hře v kroku 4. 

Protože   je náhodná funkce a mocnění exponentem   je permutace na grupě  , jediný 

případ, kdyby byla změna této hry pozorovatelná, je, kdyby platila nerovnost  ( ̌ ̌   )  

 ((     ) ), tj.  ̌ ̌    (     ) . Když ale budou platit důkazy znalosti úložního 

serveru, tak bude platit rovnost  ̌ ̌    (     ) : První důkaz, který úložní server počítá je 

      , který říká, že  ̅     a  ̅    . V kroku 21 totiž úložní server počítá důkaz znalosti 

parametru   při výpočtech prvků      ̅  ̅ – důkaz znalosti        se počítá pomocí 

Schnorrova schématu na vstupu ((     ) (     ̅  ̅)). Druhý důkaz, který úložní server 

počítá v kroku 23 je       , který říká, že  ̃   ̅  . 

Za uvedených podmínek, stroj   nepoužívá při výpočtu potvrzenek parametr   a tato 

hra je nerozlišitelná od předešlé z pohledu zkorumpovaných subjektů. Všimněme si, že stroj 

  již ke svým výpočtům nepotřebuje soukromý dešifrovací klíč   . 

 

Hra 4 (korespondence mezi nezašifrovaným a zašifrovaným volebním lístkem; nepotřebnost 

klíče    v rámci volebního protokolu) 

- Ať si stroj   pamatuje korespondenci mezi každým nezašifrovaným a zašifrovaným 

volebním lístkem takovým, který byl odevzdán čestným voličem pomocí čestného počítače 

(nazvěme jej čestně generovaný volební lístek).  

- Ať si stroj   pamatuje korespondenci mezi každým nezašifrovaným a zašifrovaným 

nečestně generovaným volebním lístkem, který přijde v rámci volebního procesu jako vstup 

ke generátoru potvrzenek  . Když je takový lístek ve fázi dešifrování pomocí dešifrovací 

služby  , tak není dešifrován klasickým postupem, jaký byl popsán ve volebním protokole, 

ale namísto toho stroj   použije provázání tohoto zašifrovaného volebního lístku s jeho 

nezašifrovanou podobou. 
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Důsledek hry 4 

Když čestně generovaný volební lístek přijde v rámci volebního procesu jako vstup do 

dešifrovací služby, jejíž činnost simuluje stroj  , tak není dešifrován klasickým postupem, 

jaký byl pospán ve volebním protokole, ale namísto toho stroj   použije provázání tohoto 

zašifrovaného volebního lístku s jeho nezašifrovanou podobou.  

Z definice této hry plyne, že jediný případ, kdy musí být zašifrovaný volební lístek 

dešifrován (potřebné použití klíče   ) je takový, když tento lístek nepřišel jako vstup ke 

generátoru potvrzenek  , protože jinak si stroj   pamatuje korespondenci mezi 

nezašifrovaným a zašifrovaným volebním lístkem. Ale když takový zašifrovaný volební lístek 

přijde jako vstup k dešifrovací službě  , tak auditovací služba   si bude stěžovat na podvod, 

protože: 

- buď neprojde kontrola v kroku 73, tedy        (tj. lístky od úložního serveru   , 

určeny auditovací službou   pro dešifrování –   ;            (   )) se 

nerovná       (tj. lístky určené úložním serverem pro dešifrování   ;        

    (   )), 

- nebo neprojde kontrola v kroku 71 tedy, že nebude mít každý volební lístek přijatý 

úložním serverem (z množiny    ) odpovídající haš v množině    (haše všech 

volebních lístků, které byly přijaty generátorem potvrzenek  ) a naopak. 

Tím pádem se ve hře 4 nepoužívá dešifrovací klíč   . 

 

Hra 5 (použití náhodného prvku grupy místo funkce  ) 

Ať v této hře čestný počítač   (simulovaný strojem  ) nepoužívá ve volebním protokolu 

v kroku 9 pevně zvolenou funkci  , kterou by aplikoval na voličem zvolený volební lístek  . 

Namísto  ( )    se bude dále pracovat s náhodně zvoleným prvkem z grupy   – prvkem 

  ,   zvoleno náhodně ze    (tj. výstup čestného počítače   pro úložní server bude (   )  

(     
   ), pro nějaké náhodně zvolené   ze   ).  

 

Důsledek hry 5 

Dokážeme, že zkorumpovaný úložní server
35

    nedokáže v polynomiálním čase odlišit hru 5 

a hru 4 (to znamená, že ElGamal šifrovací schéma je sémanticky bezpečné) 

                                                 

35
 V tomto případě nemá význam uvažovat zkorumpovanost počítače  , protože požadavek na změnu hry 

spočívá právě ve změně jednání počítače. Budeme tedy zkoumat, jestli případně zkorumpovaný úložní server 

dokáže odlišit poslední dvě hry. 
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s nezanedbatelnou výhodou oproti pravděpodobnosti s kterou by je odlišil v případě, že by 

jenom hádal s pravděpodobností 
 

 
, která hra byla použita. 

Důkaz provedeme sporem – ať    dokáže v polynomiálním čase odlišit tyto dvě hry s 

nezanedbatelnou výhodou. Dokážeme, že pak existuje stroj Y, který pomocí    dokáže 

v polynomiálním čase s nezanedbatelnou výhodou rozhodnout DDH problém – to bude spor 

s předpokladem, že DDH problém je těžký (těžkost tohoto problému znamená, že žádný 

polynomiální stroj, jej nedokáže vyřešit s nezanedbatelnou výhodou). 

Buď cyklická multiplikativní grupa   prvočíselného řádu   s generátorem    Nechť je 

dále daný veřejný klíč         , prvek       zvolen náhodně, prvek        nebo   

zvolen náhodně z grupy   tak, že       . To, že by se při náhodné volbě prvku     stalo, 

že by byl zvolen prvek      můžeme považovat za zanedbatelnou pravděpodobnost ve smyslu 

bezpečnostního parametru – nezahrnutí této zanedbatelné pravděpodobnosti má tedy na 

výslednou pravděpodobnost jenom zanedbatelný dopad. Ať pravděpodobnost   (  

    )    (      )  
 

 
. Prvky       jsou veřejně známé oběma strojům (    i Y).  

Definujme si chování stroje   : ať    vybere dva nezašifrované texty     ( ) – 

představuje hru 4,               voleno náhodně
36

 – představuje hru 5. V případě, a 

když zná šifrový ElGamal text (   )  (         )        , tak v polynomiálním čase 

poskytne výstup          takový, že bude platit      a to s pravděpodobností 
 

 
  , kde   

je nezanedbatelná výhoda ve smyslu (již výše definovaného) bezpečnostního parametru (tomu 

říkáme, že    uspěje s nezanedbatelnou výhodou); jestliže není použita ElGamal šifra, tedy 

šifrový text bude v podobě (   )  (      )                – stroj    

v polynomiálním čase zjistí, že nedostal validní ElGamal šifrový text otevřeného textu    ani 

  , tak stroj    vybere   z množiny       náhodně, tedy pravděpodobnost, že stroj    uspěje 

v takovém případě je 
 

 
.  

Ať je stroji Y dána jako vstup dvojice (    ). Definujme si chování stroje Y: stroj Y se 

snaží rozhodnout, jestli        nebo ne, tedy jestli trojice (        ) je DDH trojice nebo 

není. Říkáme, že stroj Y uspěje, jestliže v případě, že pro trojici (        ) platí, že   

    , tak jeho výstup bude                       a když       , tak        

                . 

                                                 

36
 To, že při náhodném výběru       můžeme uvažovat, že     ( ) plyne z důkazu tvrzení 1.2 
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Vidíme zde analogii s důkazem tvrzení 1.2, pro případ, že zkorumpovaný úložní server 

vystupuje v roli stroje A z daného důkazu a stroj Y vystupuje v roli stroje B z daného důkazu. 

Připomeňme si, jaká vyšla pravděpodobnost toho, že stroj Y bude úspěšný – to znamená, že 

s jakou pravděpodobností dokáže rozhodnout, zda je daná trojice DDH   (        )  
 

 
 

 

 
, kde   je dle předpokladu nezanedbatelná výhoda pro útočníka   . Stroj Y tedy dokáže 

rozhodnout DDH problém s nezanedbatelnou výhodou. Což je spor s předpokladem, že DDH 

problém je těžký a tedy stroj    nedokáže s nezanedbatelnou výhodou rozlišit 

v polynomiálním čase, zda volební systém funguje podle hry 5 nebo podle hry 4. 

 

V této hře šifrový text (   ) neobsahuje žádnou informaci o tom, jak vypadal 

nezašifrovaný volební lístek, protože jsme v této hře nahradili prvek  ( ) náhodným prvkem 

z  . Dešifrování přitom proběhne v pořádku (bez potřeby znalosti dešifrovacích klíčů) díky 

hře 3 a 4. 

 

Podobný postup lze aplikovat i v případě zkorumpovanosti jiných infrastrukturních subjektů – 

generátoru potvrzenek, dešifrovací služby i auditovací služby. Když totiž ve hře 4 si volební 

systém pamatuje korespondenci mezi nezašifrovaným a zašifrovaným volebním lístkem a 

nebude se šifrovat pomocí funkce  , ale bude se volit náhodný prvek z grupy  , tak 

zkorumpovaný subjekt toto nedokáže s nezanedbatelnou pravděpodobností odhalit. Protože 

ještě úložní server posílá na dešifrování volební lístky v náhodném pořadí, ztrácí se 

korespondence mezi volebním lístkem a voličem, který volil. Proto žádný z uvedených 

zkorumpovaných subjektů se ze svého vstupu nedozví informaci, která by mohla narušit 

bezpečnostní požadavek BP2 a tedy požadavek na tajnost voleb. 

 

Teď následuje sekce, kde analyzujeme bezpečnost volebního protokolu (Hry 5) pomocí 

bezpečnostních požadavků BP1 až BP3. 

 

Pro připomenutí definice – Bezpečnostní požadavek BP1 zní: volební lístek voliče   se 

započítá právě tehdy, když je jím odevzdaný a potvrzený poslední lístek a započítá se 

v nezměněné podobě. BP1 je splněn jenom v následující podobě: 
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Tvrzení 1.3. Ať čestný volič   provede a potvrdí elektronickým způsobem jenom jednu 

volbu, ať používá čestný počítač  , ať ostatní infrastrukturní subjekty pracují čestně. Pak se 

jeho odevzdaný volební lístek započítá v nezměněné podobě. 

 

Důkaz. Předpokládejme, že auditor uzná volby za platné. Auditovací služba v kroku 71 ověří, 

že seznam hašů   , přijatých od generátoru potvrzenek   odpovídá zahašovanému seznamu 

volebních lístků     přijatého od úložního serveru. Protože používané hašovací funkce jsou 

bezkolizní, každý zašifrovaný volební lístek v úložním serveru musel být vstupem i pro 

generátor potvrzenek  . Volič tedy dostane vygenerovanou potvrzenku.  

Generátor potvrzenek v kroku 35 a 36 i auditovací služba v kroku 71 ověří voličův 

podpis pomocí funkcionality     , tím pádem zašifrovaný lístek musí pocházet od 

počítače daného voliče.  

Úložní server posílá v kroku 26 generátoru potvrzenek 

parametr(        (     ̌  ̌       )               ), generátor potvrzenek v kroku 27 

spočte haš       
           (   )         a v kroku 29 podepíše tento haš – podpis 

uloží do proměnné        . V kroku 51 voličův počítač spočítá haš 

                (   )        . Je vidět, že generátor potvrzenek i počítač hašují 

v případě nekompromitace stejné parametry (pomocí stejné předem definované prosté 

hašovací funkce). Voličův počítač dále v kroku 52 a 53 ověřuje podpis         generátoru 

potvrzenek. Na ověření podpisu totiž počítač posílá parametr (               ) – ověření 

podpisu proběhne v pořádku právě tehdy, když       
      . Jenom v tomto případě, si 

může být čestný počítač (a posléze i čestný volič) jistý, že čestně vygenerovaný volební 

lístek (   ) byl doopravdy vstupem pro úložní server, jinak by totiž generátor potvrzenek, 

který má dle volebního protokolu dostat (   ) právě od úložního serveru, musel pro účely 

kontroly v kroku 51 vygenerovat stejný haš, jako vypočte počítač  . 

 

Následující tvrzení ukazují, že když čestný volič   používá zkorumpovaný počítač   , 

nic nemůže být garantováno v případě, že daný volič odevzdá více, než jeden volební lístek.

  

V případě vícenásobné volby odevzdává volič nejprve jeden volební lístek a tak 

postupně případně další. Pro každý odevzdaný volební lístek se v kroku 19 vygeneruje 

prostřednictvím úložního serveru   identifikátor     – pro daného voliče se volí doposud 

nejmenší větší nepoužité celé číslo. Představa přiřazování tohoto identifikátoru je následující: 
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- ať daný volič odevzdá jako první lístek   , tomu je v daný moment přirazeno číslo  ;  

- ať daný volič odevzdá jako druhý lístek   , tomu je v daný moment přirazeno číslo  ;  

- ať daný volič odevzdá jako třetí lístek   , tomu je v daný moment přirazeno číslo  ;  

kde           . 

Generátor potvrzenek   si ukládá provázanost daného voliče, jím odevzdaného volebního 

lístku a identifikátoru    , proto může v kroku 32 ověřit, že pro daného voliče je číslo     

největší (v naší představě to znamená, že generátor potvrzenek zpozoruje chybu v případě, že 

pro daného voliče přijme volební lístek, který má      , ale přitom již od toho samého 

voliče přijal dříve volební lístek, který má      , kde    ). 

 

Předpokládejme nyní, že volič použije k volbě zkorumpovaný počítač, a že odevzdává 

jenom jeden volební lístek (nechce vykonat vícenásobní volbu). Volič si počká na potvrzenku 

od generátoru potvrzenek a pak potvrdí svou volbu. Jestliže zkorumpovaný počítač odevzdá 

více volební lístků (bez toho, aby mu k tomu dal volič pokyn) tak v případě že je čestný i 

úložní server i generátor potvrzenek, tak pro každý volební lístek v úložním serveru 

vygeneruje generátor potvrzenek potvrzenku. V případě, že volič vykonal jenom 

jednonásobní volbu a přijde mu více potvrzenek, tak zpozoruje, že došlo k útoku. 

 

Bezpečnostní požadavek BP1 není dodržen v případě, že čestný volič používá zkorumpovaný 

počítač a provede více než jednu volbu: 

 

Tvrzení 1.4. Ať útočník ví, že volič chce zvolit kandidáta 1. Ať útočník umí zkorumpovat 

počítač voliče a umí pozdržet potvrzenky vygenerované tímto zkorumpovaným počítačem. Ať 

jsou ostatní infrastrukturní objekty čestné. Pak se útočníkovi podaří takový útok, že se od 

voliče započte kandidát 2 bez toho, aby volič B zpozoroval útok. 

 

Důkaz. Útočník zkorumpuje počítač voliče tak, že tento počítač bez vědomí voliče odevzdá 

nejprve volební lístek kandidáta 1 a pak volební lístek kandidáta 2. Útočník následně 

doručování obou potvrzenek pozdrží. Útočník v dalším kroku donutí voliče, aby zvolil 

nejprve kandidáta 2. Přitom volební počítač už nic neudělá a útočník doručí potvrzenku 

kandidáta 2. Volič nezpozoruje útok. Pak nechá voliče, ať si zvolí kandidáta 1. Přitom volební 

počítač zase nic neudělá a útočník doručí potvrzenku kandidáta 1. Volič zase nezpozoruje 

útok. 
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To znamená, že zkorumpovaný počítač voliče odevzdal lístky v takovém pořadí, jako 

chce útočník a přitom aby pořadí doručování potvrzenek voličovi bylo v souladu s jeho 

pomyslnou volbou. Započte se kandidát 2, ale přitom si bude volič myslet, že se započítal 

kandidát 1, takže akceptuje volbu. 

 

Tvrzení 1.5. Ať volič chce zvolit kandidáta 1. Ať útočník umí zkorumpovat počítač voliče a 

umí pozdržet potvrzenky vygenerované tímto zkorumpovaným počítačem. Ať jsou ostatní 

infrastrukturní objekty čestné. Pak se útočníkovi podaří takový útok, že se ve jménu voliče 

započte kandidát 2. Volič nejprve zpozoruje útok, ale nakonec potvrdí svou volbu 

s domněnkou, že se započítal kandidát 1. 

 

Důkaz. Volič zvolí kandidáta 1 pomocí zkorumpovaného počítače. Počítač tento volební lístek 

odevzdá volebnímu systému, ale útočník pozdrží vygenerovanou potvrzenku. Pak 

zkorumpovaný počítač odevzdá volební lístek kandidáta 2 (útočník chce, aby se tento volební 

lístek započítal) a nechá doručit voličovi potvrzenku. Tato potvrzenka ale nebude v souladu 

s očekávanou potvrzenkou, protože je to potvrzenka kandidáta 2. Jako reakci na tuto 

neočekávanou potvrzenku provede volič ještě jednou volbu pomocí stejného zkorumpovaného 

počítače, zase zvolí kandidáta 1. Počítač ale tento volební lístek neodevzdá a útočník přeruší 

pozdržení první potvrzenky a doručí ji voličovi. Volič ověří potvrzenku a potvrdí volbu. Sice 

volič zpozoroval útok, celkově si však myslí, že se nakonec započítal volební lístek kandidáta 

1. Opak je ale pravdou.  

 

Když volič oznámí svou volbu počítači, ustanoví se spojení voliče a volebního systému, které 

se ukončí v momentě, kdy volič přijme potvrzenku. Předpoklady, že ve zmíněných útocích 

útočník umí pozdržovat potvrzenky, je dosti silný, ale myšlenka jisté nedokonalosti protokolu 

je taková, že volič nedokáže provázat jeho spojení s volebním systémem a potvrzenku, kterou 

dostane. Proto je teoreticky možné provedení těchto útoků při vícenásobné volbě.  

 

Bezpečnostní požadavek BP2 – volební lístky odevzdané pomocí čestného počítače zůstanou 

v tajnosti – není odhalena souvislost voliče a jím odevzdaného hlasu (pro daného voliče není 

odhalen prvek  ( ) nebo  ( ) ).  
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Tvrzení 1.6. Ať čestný volič odevzdá volební lístek pomocí čestného počítače. Ať je 

zkorumpovaný úložní server. Pak je požadavek BP2 splněn. 

 

Důkaz. Zašifrovaný volební lístek (   ) dle poslední hry neobsahuje žádnou informaci o 

volebním lístku (totiž prvek  ( )), úložní server tedy neporuší tajnost volebního lístku.  

 

BP2 je v případě, že útočník umí pozdržovat potvrzenky, splněn s pravděpodobností   
 

| |
  

 

Tvrzení 1.7. Ať útočník chce zjistit, jak volič volil pomocí čestného počítače. Ať útočník umí 

pozdržet potvrzenky vygenerované tímto čestným počítačem. Ať útočník umí zkorumpovat 

počítač, pomocí kterého odevzdá pokus o uhodnutí voličové volby. Ať jsou ostatní 

infrastrukturní objekty čestné. Pak se útočníkovi podaří takový útok, že uhodne, jak volič 

volil s pravděpodobností 
 

| |
.  

 

Důkaz. Ať volič provede volbu   pomocí čestného počítače. Ať útočník pozdrží tuto 

potvrzenku. Útočník dále použije zkorumpovaný počítač pro odevzdání volby   . Před 

volbami se při počítaní předpočítaných potvrzenek (každá předpočítaná potvrzenka je z 

množiny  ) prostřednictvím úložního serveru   a generátoru potvrzenek   pro každého 

voliče zvolil náhodně prvek   z množiny               (existuje   možností pro jeho 

zvolení). Protože  ( )     a        je funkce náhodně zvolená (dle Hry 4), existuje | | 

možností pro podobu  ( ) pro dané   pro daného voliče. Protože    pošle místo volby   

volbu    a ostatní infrastrukturní objekty pracují čestně, vygeneruje se potvrzenka  (  ). 

Voličovi nechá útočník doručit potvrzenku  (  ) a čeká na voličovu reakci. Aby volič   

akceptoval, tak by musela platit rovnost  ( ) =  (  ). Tato rovnost nastane 

s pravděpodobností 
 

| |
. Volič tedy volbu akceptuje s pravděpodobností 

 

| |
, útočník pak zjistí, 

jestli uhodnul to, jak volič volil. V případě, že útočník uhodnul, volič nezpozoruje útok a 

útočník zjistil, jak volič volil. 

 

Tvrzení 1.8. Požadavek BP3 – volební systém je auditovatelný, tedy jestliže není 

zkorumpovaný žádný infrastrukturní subjekt, pak má auditor   k dispozici dostatek 

informací, aby označil volby za správné, je splněn. 
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Důkaz. Díky důkazům znalosti a kontrolám auditovací služby   je BP3 splněn: 

- v kroku 71 ověřuje   podpis voliče pomocí funkcionality     , 

- v kroku 70 ověřuje  , že každý volební lístek přijatý úložním serverem (z množiny 

   ) má odpovídající haš v množině    (haše všech volebních lístků, které byly přijaty 

generátorem potvrzenek  ) a naopak. 

- v kroku 73 ověřuje  , že       (tj. lístky od úložního serveru   , určeny auditovací 

službou   pro dešifrování –   ;            (   )) se rovná       (tj. lístky 

určené úložním serverem pro dešifrování   ;            (   )).  

 

Shrnutí 

Popsali jsme kryptografický volební protokol a analyzovali jsme ho z hlediska 

bezpečnosti. Závěr z analýzy je následující: 

- Když volič používá čestný počítač, tak jeho volba zůstane v tajnosti (vyjma informace, 

které mohou uniknout v průběhu posílání potvrzenek v SMS). 

- Když volič použije zkorumpovaný počítač, ale odevzdá jenom jeden volební lístek a 

potvrdí ho, tak tento lístek bude započten správně anebo to zjistí auditovací služba, 

která vyhlásí chybu. 

- Zkorumpovaný úložní server, generátor potvrzenek, dešifrovací služba nebo 

auditovací služba neporuší tajnost voleb (nezjistí který volič, jak volil). 

Celkem tedy plyne, že volební systém není dokonalý, ale představuje dobrou bezpečnostní 

bázi pro elektronické volby
37

. 

 

                                                 

37
 Je zapotřebí připomenout, že nebyly zkoumány všechny možné požadavky na volební systém. 
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5. Závěr 

Dalo by se říct, že elektronický volební systém je více zranitelný než papírový volební 

systém, neboť je pravděpodobně ohrožen větším počtem hrozeb, které ohrožují vetší množství 

hlasovacích lístků „najednou“. I to je jedním z argumentů, proč je zavedení elektronického 

volebního systému složitý úkol. Při využívání elektronického volebního systému v praxi je 

totiž potřebné dosažení alespoň takové úrovně bezpečnosti, jaká se očekává od klasických 

papírových voleb. 

Cílem této práce bylo analyzovat architekturu tří již navržených volebních systémů. 

Volební systém v Estonsku, který je používán a systém SERVE, kterého použití se zakázalo, 

byly analyzovány na základě dostupné literatury z bezpečnostního hlediska uspořádání a 

funkcionalit jejich komponent. Na základě provedené analýzy útoků, které by se daly většinou 

provést na systém SERVE a na systém EstEVS nikoliv, se dá poukázat na nedokonalosti 

zabezpečení systému SERVE a dokonalosti systému EstEVS. Speciální přístup byl volen při 

analýze elektronického volebního systému v Norsku, který byl podrobně analyzován 

z kryptografického hlediska – na základě bezpečnostní analýzy [2] bylo cílem lépe a 

podrobněji vysvětlit, jak protokol funguje, dokázat zmíněná tvrzení, přezkoumat teorii o 

kterou se volební z kryptografického hlediska systém opírá a dokázat bezpečnost volebního 

protokolu. 
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Seznam použitých zkratek 

ARP – Adress Resolution Protocol je protokol, který se stará o překlad IP adresy na MAC 

adresu. 

CA – Certifikační autorita vystupuje při komunikaci dvou subjektů jako třetí nezávislý 

důvěryhodný objekt, který vydává certifikáty. CA zaručuje, že deklarovaný veřejný klíč 

přísluší danému subjektu a potvrzuje planost vydaného certifikátu. 

CAM – Content Addressable Memory tabulka slouží k ukládání MAC adres s příslušným 

portem. 

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol je protokol, který je určený k dynamickému 

přidělování síťových parametrů (zejména IP adres) koncovým zařízením. DHCP server 

přiděluje počítačům pomocí DHCP protokolu síťové parametry. 

DoS – Denial of Service (odmítnutí služby) je technika útoku na internetové služby nebo 

stránky, či sítě, při níž dochází k přehlcení systému požadavky a pádu nebo minimálně 

nefunkčnosti a nedostupnosti pro ostatní uživatele. 

DNS – Domain Name System je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován 

servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním 

úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. 

EstEVS – Estonian E-Voting System je Estonský elektronický volební systém. 

HTTP – Hypertext transfer Protocol je protokol aplikační vrstvy pro přenos internetových 

stránek. 

HTTPS – Hypertext transfer Protocol Secure je zabezpečená verze HTTP protokolu 

(zabezpečením se myslí šifrování přenášených dat pomocí protokolu SSL). 

HSM – Hardware Security Module je hardwarový bezpečnostní modul, který je zaměřen na 

správu klíčů a zrychlení kryptografických procesů z hlediska elektronických podpisů. 

ICMP – Internet Control Message Protocol je protokol, který primárně neslouží k přenášení 

dat, ale k přenášení informací o chybách, upozorněních a jiné. 

IP – Internet Protocol je základní protokol síťové vrstvy používaný v rámci počítačových sítí 

a Internetu. IP je zodpovědný za směrování paketů ze zdrojového do cílového zařízení. IP 

adresa – je číslo, které se používá na identifikaci síťových zařízení v sítích, které používají IP 

protokol. Označením IP se v praxi často myslí IP adresa. 

MAC – Media Access Control je podvrstva linkové vrstvy, která řeší přístup ke sdílenému 

médiu. MAC adresa – identifikátor zařízení v rámci informačních sítí. Označením MAC se 

v praxi často myslí MAC adresa. 
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MITM – Man in the middle je označení pro útok, jež patří mezi nejznámější problémy 

v informatice a kryptografii. Jeho podstatou je snaha útočníka odposlouchávat komunikaci 

mezi účastníky tak, že se stane aktivním prostředníkem. 

OCSP – Online Certificate Status Protocol je schéma pro udržení bezpečnosti serveru 

a ostatních síťových zdrojů. Shromažďuje informace o stavech certifikátů. 

PKI – Public Key Infrastructure je v asymetrické kryptografii označení infrastruktury správy 

veřejných klíčů. Pomocí veřejného klíče v podpisovém certifikátu lze ověřovat elektronický 

podpis vlastníka privátního klíče. Pomocí veřejného klíče v šifrovacím certifikátu lze šifrovat 

zprávu pro vlastníka privátního klíče. 

SERVE – Secure Electronic Registration and Voting Experiment. 

SoD – Segregation of Duties, tzv. rozdělení pravomocí. 

SSL – Secure Socket Layer, tzv. vrstva bezpečných soketů, je protokol, který poskytuje 

zabezpečení komunikace proti odposlouchávání či nechtěné změně dat v průběhu komunikace 

šifrováním dat, která se přenáší a autentizací komunikujících stran. 

 

 

 

 

 

 

 


